


ο ος 
τος τὰ ο) 

ο. ο 

ος κας 

νι 
ον 
ο 9 ἃ το κι 

ο 
ας 



σος 
μη δ 
νο, τω τν ο 

ντ 
Ὃ η 

ή αἰαωμμμμαμιώσσΜκ ΡΗΤΗ ΜΜ δα 

Ὃνσς ο. ος 
ος 
οδὸ 

ος ο λος ος Απινονδιίν οἳ Οδίςαφο 
ὃς ον 

σος ιθστανγις5 
ο ος 

ος σε ΕΕΕΣΣ 

πο. 

.9 

αν κσας 

πετ 

νο 

σνς 

Ες 

«σετ 

σος ΕΣ 

ὃς 



( 





αΟΡΡΕΙΕ ΛλοοθαβΡΙΝα το ΝΛΙΚ. 

νιιβ] αν πι {δε Θιήν 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΑΡΙΡ ΟΝΒ ΤΗΕ ΟΟΜΜΟΝ ἨΝαΗΡΗ ΥΠΗΡΙΟΝ. 

πΙΤΗ ΝΟΤΗΕΡ, 

ΤΠπ οπΑΘΡΘ ΥΙΤΗΕΕΕΤΗ, ΤΗΕ ΕΗΟΝΥΕΙ ΡΑΡΕΗΤΗ: ΒΌτ ΤΗΕ ποπῦ ος οὖπ ος βΠΑΠΙ ΤΑΝΡ ΡΕΟΠ ΡΥΣΗ.---1βλ. 40 

ΝΕ ὙΎοσκ!: 

ΑΜΕΗΙΟΔΝ 101 ὉνΝΤΟΝ. 

ΤΟὉΙΡΥΤΙΙΝ: ΒΤΒΙΗΝ ἨΠΝΥΙΡΙΟΝ ΑΒΡΟΟΙΑΗΠΟΝ. 

ΙΟΝΡΟΝ: Τ3ΛΌΒΝΜΗ ἃ Ο0., Νυ. 60 ΡΑΊΏΠΝΟΡΊΤΡΗΕ ΠΟΥ. 

1808. 



- 

Ἠηίοισᾶ, ποσοχαίης {ο Λο οἳ Οοηρίο5ε, ἵπ {πο Υουν 1808, Ὦγ 

ΠΠ ΑΜΙΗΙΟΛΝ ΒΙΡΙΕΡ ΤΝΙΟΝ, 

Τη {ο Οἰθι]η ΟΠῖοο οἳ {ἐῑο Ῥ]ςίν]οῦ Οοιιγὸ οἳ ιο Βοί]ονηα Μἱἰίοξ οἳ Ίου Ὑου]ς, 

ΙΙ Γρ η ΗΤΥ ον 
ὰ ῴ Αν κας 
ΤΗ1ΕΒ ΑΕΤΟ 

πω ω“- ά 
ο. ες ο. 

ὥσσλαο, Ὁν 

κ. 

8 ου... [νε κζς μι ῥ ώκενο” 

ΤΗΟΝΜΑς ἩἨοιλιαν, Ῥηηίου απᾶ Βἰοιοσίσρου, Νου Ὑοιῖς, 



04511 

ΙΝΤΑΛΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΜΕΝΕΒΑΙ, ΕΌΙΕΡ ΕΟΒ ΤΗΕ ΡΤΑΒΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤΕΑΝΡΙΑΤΟΗΕΒ ΑΝΡ ΕΕΥΙΡΘΕΒ6 ΕΜΡΙΟΣΕΌ ΒΥ ΤΗΕ ΑΜΕΗΙΟΑΝ ΒΙ51Η ὉΝΙΟΝ. 

«1, Ἐπε οκαοῦ πιθαπίης οἱ ἴ]ιο Ἱπαρῖτοα ἰοχί, ο5 ἠναῦ ἰοχῦ οχρτοςςεά 15 {ο ἴλοβο π]ιο απἀριδίοοά {μο ομἱρίηα] Βοἱρέατες αὖ ἴ]ιο 
ἄπιο ἐλλογ Ίντο Πταῦ πνγ]έοη, πιασὺ Όο {ταπο]αίοά Ὁγ οογγθβροπάΐηρ ἸΥονᾶβ απᾶ Ῥ]γαδοβ, 5Ο [αι 35 ἴ1ογ ομ ο {ουπά, ἴπ πο γουπασυ]ατ 
ἔοησιο οἱ ἔ]οβο {ου Ἡοπι Ί]ιο γουβίοι 1 ἀθαίρησᾶ, γηὶ(1 ἴλιο Ἰθαςύ Ῥοββίρ]ο οὐβουσίό ος ΙπάοβπΙ{επεΕς. 

«9, ΊΓΙΟΤΟΥΟΓ {1ιθίο {8  γοτβίοη ἵπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 158, 16 β]ια]] Ὦς πιαζθ ιο Ὀαδίς οἱ χου]δίοη, απᾶ αἲὶ απποσσβδανΥ ἠπίογίστοπος ση] δ]ι 
ιο οβίαὈΗς]ιοᾶ ρἹταβοοίοβγ ΕΏα]] Ὦς αγοἰᾶσοᾶ; απᾶ οπΙγ δαο] δἱ ανα (ους Εἰια]1 ο πααἆο ας {ιο οχαού τηθαπίηρ οἳ ο Ἱπαρίτοά ἐδχύ 

πμ ιο οχ]ίῖπς βἰαίο οὗ 11ο Ίπηρπαρς τπα” τθρι]χο. 
“8. Ἐταπε]αίοπς ΟΥ τουἱδῖοπς οἳ {πο Ἠο η Τοβίαπιοπό βἰια]] Ὦο πιαᾶο {ποπι ἴμο τοοαῖνεά τοοῖς ἰοχῦ, ουἱίοα]]γ οζ[έοᾶ, πι Κποπι 

6πτου8 σοτγροθᾶ, 

ΜΒΡΕΟΙΑΣ, ΠΝΡΤΕὉσΠΟΝΡΒ το ΤΗΕ ΒΕΤΙΡΕΗΒΒ 0Ε ΤΗΕ ἘΝΕΙΙΡΗ ΝΕ ΤΕΡΤΑΜΕΝΤ. 

“1. Το Οοπιποα Ἠπσ]ίε] Ὑοτρίου πααθῦ Ὦο {ιο Ῥαεῖς οἳ ιο τονίδίοα: {μα ἀν9θοίς Τεχύ, Ῥαρείει ὢ Βοηβ) οσίαγο δζ]ίοι 
οἳ 1851. 

“2, ποπογοι απ ο]θτα(ίοη {νοιη ἶαῦ γθυείοη ἶ6 πιαᾶο οἨ αἩγ οπλο ψ αἀάτ λοηαί {ο ᾖιαῦ οἳ {19 τουῖδος, πο] απι{]ιογίϐγ πιαθή 
με οἶοά Ίη {1ο πιαπαβοτ]ρῦ, ἰίλος οπ 11ο ΕαπΠο Ῥασο ΟΥ {η 4η αβρεπαἰΧ. 

“8, Ένουγ ἄτοοὶς ποτά ον Ῥγαβ6, Ίππο ἰπαπε]αθίοι οἱ ο] {16 Ρ]γαδεο]οσγ οἳ {1δ Οοπππιοα Ύ οιρίοη ἵ8 οιαπροῦ, πιααῦ ὃο 

οατε[α]]γ οχαππ/ηθά ἵη 6Υοῖγ οὔλαν Ῥίασο π πηίομ 16 οσοας ἵπ νο Ἄοι Τοδίαπιθηί, απᾶ 1ο νίοπς οἳ {ιο τουῖδοι Ὦο ρἶνθι αξ 
το 156 Ῥτορος {απε]αίίοι ἵπ εαοῖὶ Ῥ]ασθι” 

Ἔπις Ιπίγοᾶποίίου 15 πθοθββαΣΙγ Ιπι(οᾶ {ο α Ὀνῖοί ποβῖοῦ οἱ ἴῑο Ρίαι αἀορίοᾶ ἵπ ιο Ἠθνίρίοι 
οἳ ἴῑο (9οβροὶ οἳ Ματς, ρατευαηί {ο {Πο 4φοτο Ἐτ]ος απᾶ Ἰηδίγαοίϊοηβ. 

Ίη τοίογθηοθ {ο {6 ναγίους τοβάῖησς οἱ {πο {οσί, Ί Ἰαγο οπᾶθανοτεά {ο οΏδεινο α πδύ πιθᾶῖαπι 

Ῥούποσπ {ιο οχίτοιιο οἱ τούαϊπίπρ ποτᾷβ, Ἠ]λο]ι ἆο ποῦ Ῥοΐἱοπς {ο ιο Ἱπδρίχοά τοσοτᾶ, απᾶ {λαί οἳ 

{οἩοπήηρ ο Ῥο]άο; ογ1οβ, ὪπΠο Ίανο πιαᾶο οἨππσθς, {ο Ῥτοργϊθίγ οἱ πηῖοι 15 ο{ίθῃ πιογο λατ 
ᾳπθβ[οπαΡΙθ. Ἀθαάίηπσθ δαποὐθοποά ὮΥ ιο ἴπο θαγ]θδί γΥουβίοης---ἴπο ὈὉγτῖαο απά Ὑα]σαίο--αγο 

οη1]οά {ο πιοΓ9 τοραχά μαι Ἰαβδ Ῥουι απαγᾶσά {ο {δια Ὦ) 89116, ΝΠο Ἠαγο Ἰαρογοᾶ {ο βοὐί]ο {ιο 
Ίαηριαρο οἳ {16 ἰοχῦ οἩ α Άνπι Ῥα818. 

Λ8 {ο ἴιο Ίαπσμασο οἱ ιο Ἠθγ]είοπ, {6 Ίαβ σου 1ΙΥ αἶπι {ο {Ο11οΥΥ ἴἶο αἀπηϊγαρ]θ πιοβο] θανπὶρ]οά 

ὮΥ ἴμο Οοπιπιοῦ Ὑδυβίοι, 8 {4 ας {α111ηοβΒ {ο ἴια Ἱπβρίτοᾶ ΟτΙρῖπαι ποπ]ά αἱοὶ. Ἱπ α {6 

ΙΠβίαπΠΟ65, 16 Ἠ88 Ὄθοη ΠΘΟΘΕΡΑΥΥ ἵο ΟΠΙΡΙΟΥ πογάβ, πο 41θ πο {οππᾶᾷ Ἱπ ἴπαῦ γονβίοη, 1 18 
Ῥομευοᾶ, Ἠοπογνος, Όιαῦ βιιο πονάς Ῥοἱοπς {ο Ἰιαῦ {απῇ]γ, π]]οῖι οΥ ο αῦΥγ Ἀδθ, ἵπ οοηγνοθιδαίοπ απᾶ 

πίτα, Ίαδ τοηᾶσνοά {αηῖ]]αν {ο αἲἱ οἶαςδο οἳ Ἰπρ]ϊδ]ι τθαᾶσιΒ. ἘΤΠο βρθοϊΠο 1888οΠ5, π]ήσ]ι ]6ᾷ 
ἰο ἴο αἀορίονι οἱ βαοἩ ποτάθ, ππ]] Ὃο β6θη Ἱπ ἐο ποίθς. 

Οοοαβῖοπα]. οἸαησος ἵῃπ ένε αγγαπρεπιοπἑ οἳ Αοπίοπσσδ Ίιαγρ Ῥθουι ππαᾶο, π]ή]ο ἐλε ωογᾶς τοιιαῖπ 

αηα]ίογοᾷ, ΔΑ. βουγί]θ αἄμονοποῬθ ἴο {16 (γε ογάεη βοπιθπιθ 1οᾷ ἴ]ο οαχ]σ Ἠπρ]ρι ἰγαηριαίους {ο 

ιο]αίο ἴλο Ῥτορτίοῦγ οἳ {Ποίν οπΏ Ἰαηπσιβσο. Α8 8 ΠΘΟΘΑΡΩΥΥ τοβ]{, 11ο {ναπιοά 5ομΐθηπσος Ἰν]ίο] 
ποιο {πΠαγπιοπίοι6 απά οὔδοιτο. 

ΎΨπθνο εαρρὶσπιθηίανΥ Ὑοτάς, ἵπ {πο Ἠπρος] Ὑουδίοι, Ίουο ποῦ ἀσπιαπάθά ὮΥ Ρονβρίουϊόγ, οἳ ἴἶο 

Ίαπ5 οἳ ουν Ἰαησιασο, {Π6Υ Ἠανο Όσοι οπηἰδίοά. Τα Βοπιο Ιπδίαποσς, 'ογθ α. Ροπίοισοο ποπ]ά ο 



Ίν. ΙΝΊΠΟΡΤὉὌἹΟΙΦΙΟΝ. 

οὐ γ1οιΙδΙΥ Ἱππρονίοοῦ η λοαῦ ο 5ιρρ]θιηοπζ---απᾶ ιο 6οπ5ο Ἱπαισοπίοῦ ἴπαί α Ῥαγίου]αν πουνᾶ οἳ νο 

ρήνα5θ πας απᾷονβίοοᾶ---ἴθυη ναί ππονά οἳ ΡΙΙ8ΡΟ Ίνα Ῥδοι Ππίνοᾶποθᾶ, απά ἀαοσεα. Ἶπ ἴϊοδο 

5808, ἴμο βαρρ]οᾷ Ἱγοιᾶρ Ίιάνο Ὄθοι ἆνανη {πο α Ῥαγα]οί Ῥαββαρο, οὗ οπθ ποτ ἴπο Ιαησιασο 
οἱ ιο οπή 1η 8οΠ1ο οἶ]μου Ῥαχέ οἳ πο Ναι Τοδίωπιοπί, οχ]ή ρ1υσᾷ ιο {1 Γον οἳ οχριθβδίοη. 1 πια 

Ῥο Ῥονηϊθίοᾶ {ο οκρ)οβ ΠΙΥ οοπτἰοίῖοη Ἰμαῦ ο Ῥίαι οἳ οπρ]ογίπς 5αρρ]οπιοπίαν πονάβ, απᾶ ἱπάῖ- 

ομήπο οι ὮΥ ἴμο Τία]ο Ἰοίου, πγας α. ἀοοϊᾶσά Ἱππρτογοπιθπί ἵπ Ῥίρ]σαὶ ἰαπβ]αζίοι. 
Ίιο Οἱά Τοβίαπαοιίξ ονλοσναρ]γ οἱ παπιθς Ἠαδ Ῥουυ {ο]οινοᾶ, {η ο οκοορίοπ οἳ α βίπρ]ο 

οπο.. 1 Ἰαγο ποῦ ἀθοπιοᾷ 15 πθοςβδαΥ {ο οπαπσο Ῥοο]ποραῦ ἴο Ῥαα]ζοραβ, Ῥασααβο ο {οιππου Ίας 

ῬθοοΙΠθ 6ΟΠΠΙΟΗ 1ΥοΥΘΥο6Υ {1ο ἹπρΠςι Βοπρίιτθς αγ9 τοα(., 
Ἴμο ραπούιαίίοι. οἳ ο Ππρ]ςίι Ὑουρίοι Ίιας οσοι τοαϊηθᾶ, πὶζ] {πο οχκοθροη οἳ α {6π 08868. 

Τ]ιο ποίῦορ πδιια]1γ ΠαγηίςδἩ 16βΡΟΠΘ {ΟΥ ἴιο οπαησο. Οοσαβίοπα!!γ, Ποπθγαυ, α ο0πωπια Ίαβ Ώθοι 1ηβογίοί 
Ῥοΐοιο ο. τοἸαίνο, οἨ πονο α ἴθιπι οἱ Ῥίναςο βίουᾷ ἵ αρροβίίοη πἰδι α σον, απᾶ βοιγοᾷ {ο 
ἀεβπο Ι{. ΑΦ ή Ῥραπούπαθίοη 18 που ανα] οδίαὈ]ε]ιοά, 48 α πδασο οἱ ου Ἰαπρπασο, 16 Ίαβ ποῦ 

Ῥουυῦ. ἆοοπιοί ποςΟΒΒΑΣΥ {ο ποίίοο ἴλο αθᾶοᾶ ροϊπῖς, ἵπ ἴο πιητρίη, 
Οοποίδοπο5θ Ἠπβ Ὦδοι «οοπισᾷ απ Ἱπιροτίαπί οἸοπιοπὸ ἵπ ἴιο Ἰαπσιασο οἱ ο ποίο. ΑΔ. ἀϊλῆαδο 

Βὐγ]ο πποπ]ᾷ Ίανο βινο]]οᾷ {ιο πγοτίς απᾷ σγθαΘΙγ αποπποπἰθᾷ ο οκροη5ο οἱ Ῥιπάπο. Τὸ ἵδ Ἱιορο, 
πούθυον, {μα Ὀτογϊν ἵπ οχρτοβδδίοη ΙΙ ποὺ ο {οππά Ιποοπβὶσίοπύ τη ῬονβρίοιΙ(γ. 

Ἴγ]ιονο έλο ἰοκί απο Ίννο πιοᾷσ οἱ χομάσιπςσ, οἶίλον οἳ π]ήο] α[οτᾶοᾶ α σουᾷ 56150, 1 

παγο Ῥ]αοσά ὑαῦ γ]]ο πας ἀοσπιοᾷ ἴνο Ῥαδῦ, ἵπ ἴιο Ῥοᾶγ οἳ {ιο Ἡθτίθίου, π]]]ο Ίο οὔμου αΡΡΟαΥΒ 
ἵη 8, ποίθ, 45 απ “αἰίογπαὔνο γοπᾷσ]ησ.,”. Τί 15 ΥαΥ Ροββῖρ]ο ἐναί ο γοπάοιν αγ, π 115 Ιαάσπιοιί, 

αΏρχογο Όιαί οοπίαϊπιοά ἵπ {6 ποίο, ας ο 5προθτίο; οἨ0, Αὖἲ αἰἰἱ ονοπίς, 1 Ίνιιδύ ο πνοτῖς οἳ ἴιο 
Ίπα] Ῥογίδους πγγ] Ῥο πιαζογῖα]Ιγ αἰάσά ὮΥ ς ρ]α”, Το νοδι]ί, ἵπ Ί]ιθδο 93865, ἶ5 ἰπιί]αν 1ο 
ὑμαῦ ορίαἰποᾷ Ὦγ ιο πιαγρίπαΙ τοαᾶῖπος ο ἴπο Ἠπο]ς Ὑονείοη. 

Τη ἴο ἀχοοῖς ἰοχί, ἴιο Ρ]ιταςοοἱοσγ οἳ Ματς {5 οίίοπ ἰάοπέίσαϊι υπ {αυ οἳ Μαίου. τη α1ἱ 

Ρπο] 68905, 19 ἵδ ομνίοις ιαῦ: πο Ίαηριαρο οἱ {16 ααηβ]αβίου εἰοτ]ᾶ Ῥτοβοπί ἴμο 84119 Ἠαγπιοηγ. 
Τ]ιο Ἐναηδ]αΐους οἱ ο Ἰπο]ε] Ὑσογείοι οἳ Ματς Ἰατο ο[ίομ γατῖοᾷ Ώοπη ιο οὗη Ῥραδίουη, ἵη 
Μαίου. 1 Ἱατο οογγοοίθᾷ {]ιοδο 611915, Ἰπ]ιοτογου ἴλουγ Ίιαγο Ῥθοι ἀοίοσίος. 

Τ]ιοισ] Τ απ {5 Όοπι Ἰπιαοϊπίπο ἐναῦ ἐς Πονίείοη 15 ᾖνοο {οιι {π1ΐ5, ϱ], Τ {9ο οοηβοῖοαδ 
Ενα Τ Ἠανο οπἀθαγογοά {αλ{αΙγ 1ο αοοοπηρ]ἰδῃ πΙΥ {αδς, 1 ἱπάπ]σο ο Ἴορθ, μαῦ [ιο τοβα] οἳ 
Ῥτοἰνασἰθᾷ απά Ἰθαγίδοπιο Ίαῦον. π] αἰᾶ ἵπ ιο ογθαί οὐ]θοῦ οἳ ρτοβοπίπς α {αὐμίαὶ ααπρ]αδίοι 

οὗ “ ἴιο Ἰνειγ ονασίοΒ’) {ο ᾖοξο, π]ιο βροαίς οἱ πιοίῃογ-οηριθ. 1 οαπ ]οοῖς Ῥαοις οἩ ἴλο ἄαγς 
βροπύ οἩ. {ή Ἰνουῖς, πω οταπᾶθ {ο “ ἴἶιο Ἐαῦιον οἳ 1ρ]ίδ” π]ο Ίας Ῥγοβουγοᾶ πιο πω] 1ΐ ἴ6 

Ῥτουρ]ή {ο α 6ο. Τ]6 Ἠον]είου 15 ποπ δαΏπημίοὰ {ο ιο οαπάϊᾶ Ἱπᾶρπιοπό οἳ .1οβο, πο τορανά 

Πιο ποτά οἳ 6οά αδ ““α Ιαπιρ {ο ἐιαίν {δοῦ απά α Ησ]ί {ο είν ρα.) 



ΑΤΤΠΟΕΙΊΙΕΣ ϱΤΟΤΕΡ ΤΝ ΤΗΕ ΝΟΤΕΣ, 

ΤΕΒΡΙΟΝΕ ΟΤΗΕΒ ΤΗΑΝ ΠΝΕΙΠΙΡΘΗ, 

γπἱραίο, εζδίοπ οἱ γαι Ἰ5ς, 1824. 

Ν. Τ,, 1]οσῖς, Τιοϊρεῖο, 1840. 

Ὄσοσα.ς Ν. Τοςἱ., 1024, απ Τοπάομ, 1814. 

Μοπίαπις’ Πον]εῖου οἳ Ρασιημ, Νου Τουῖς, 1851. 

Ἰδυαβπχας) Ν. Τοςί., ναη]κίουῦ, 10558. 

Οαδία]ίο” Ν., Τοοῦ,, Τιοηᾶσι, 1716. 

Ῥοδ]μίο Βγιίας, Πάϊίοί Ὦγ Ἑπομαπαν απά ὉΓα(ίβ, οπᾶο, 1816. 

Τα1ιους ἄοπππαη, Πγαπ]κ(ίουί, 1858. 

Ῥσ]οῖο (Ίμου Ραἱομ), Ὡοννοσλί, 1617 απᾶ 1191, οἵέοά ας Ῥοε]σ.” 

Ίγοποᾗ «οπογαπ. ἹΜαναη Ἠ]ρ]6, Ν.Υ., 186599, οἶἶοᾷ ας “ία. Ἡν,) 

Ὀννῖρς Τ0γοποῖι, Τωαπδαπης, 1849, οἶίοὰ αν “ϐ, Εν,” 

1ο Ἰουίος Β]ρίο, Ποἱάείρευρ, 1859. 

Τα 61ος Ὦ]ρ]α, 

Έοργου Ν. Τορῦ. οἳ Βνδεὶι απά Ἔ ον. ΒΡ. Βοο., Ῥασσίαυ. 

Ὢο Ὑπ]ονα” Ὀραπἱς]ι, γευΐκεά 1850, Νου Ὑ οὓἷς, οἴθᾶ αξ “Ώρας” 

Βραπίςϊι, χαηρ]αἰοά {ου Α. Ὦ. Ὁ., οσο ας “Τρον.” (06ιίαν.) 

Ῥιοβα{!, τονὶσαᾷ Ὦγ «Α ολ], {ου Λ. Ὦ. Ὁ., 1854, οἵίοᾶ ας “Τα.” 

Μινάοο]-ς Ἐναηο]αίίοη οἳ ἐῑιο Ῥορ]ήίο Θγιίας Ν. Τοβί., Νοιν Ὑοτ]ς, 

1666, οἶέοὰ α5 “ Ματήοοῖς, 975.) 

Γαπίς] Ῥή0]6, ραρΠε]ιοᾷ 0Υ .Λ. Ὦ. Φου, Ναι Σουῖς, 18500, 

Ὦο Βαογς Ν. Ἐ. 

Φο]ιουῦς Ν. 1 ., ἀχοοῖς απ Πα, Ποϊρεῖο, 18399. 

ΕΛΒΙΣ ΕΝΑΙΙΡΗ ΥΣΒΡΙΟΝΡΒ. 

οι] ς, 1 γπάπ]ος, ΟΥαππιςτ”Ἡ, οπονα, Ὡμοπαίθ]ι, 15. Ῥαρ]ἱθ]ιοί, 1η 

Ώιο Ἰπηρ]ἱε]ι Ἑοχαρ]α, 

Το. Τουηβοῦ”, Τιοηᾶσῃ, 1519. 

ΒΕΟΕΝΙ ΒΝΑΙΙΘΗ ΥΕΒΡΙΟΝΡΒ, 

Ὑαἰκοῇο]ά!, Ν. Ἐ., Οππιοιῖᾶρο, 1890. 

Ῥ]ο]άπβοπ/ς Ν. Π]οᾳῦ,, Βοσίου, 1938. 

(ἄσοιρο Οππηρύο]! {οαν ἄοβρ., Ῥ]]]αᾶ, 1199, οἱέοᾶ ας «« Οαπιρ.” 

Α.. Οαπιρῥοϊ!, Ν. Ἡ,, Ῥοΐ]μαυγ, α., οἶέθᾗ αξ “Α.. Ορ.” 

Ῥσπα, Βου] οἳ Ν. Οονομαηῦ, Τιοπᾶομ, 19860. 

Ἠ/οβίοΥς Ν. Τοβέ., πῖί]ν ποίος, ουν Ὑομς, 1940. 

ΒΗΠΙΥΡΟΒ Ν. Τεδί, Πιουἆοη, 1844. 

ζζοπάνϊο] ας Ν. Τ. Ῥνοί Α. Ιζομάσϊοῖς, ῬΗΜ]αάο]ρηῖα, 

ΜΑΝΤΡΟΗΙΡΊ ΥΕΒΡΙΟΝΒ ΙΝ ΙΙΒΒΑΒΥ ΟΕ Α, Ἡ, ὉΝΙΟΝ, 

Έοο]γ, Ἐναπς]. οἳ Ματ]ς, 

Οπο, πιαγ]κοᾷ αιιά οἶίοί ας Ω.” 

ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΕΡΙΙΙΟΝΡΒ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΕΚ ΤΕΡΤΑΝΜΕΝΤ. 

ἩΠθπιαπη, ο 1οᾷ Ὦγ Ῥνοί. Πορίηεοι, ἂποιν ουῖς, 1842. 

Ίέπαρ), [οι 0] οζψίου, Ιαἱρείο, 1820. . 

Βο]ο]”, αξ ραυἡρ]οά ἵπ Ῥαρρίοις πο, Ἠοχαρ]α. 

Τμαομππαήη, Πιοπάος, Ώου]]η, 1846, 

(νήσβρασ]ι, Οωμαυηήσίω ἈΝουο-ΛΑπο]οταπι, 1909. 

Ἰἠσ]ιοπζονί, Πιαἱρεῖς, 1850. 

Πἡιοῖ]ς, Πμοϊρδίς, 19500. 

Ῥ]οοσπι[ο]ςς ΔΝ. Ἠ,, πι Νοίος, 

Ἰθγσαομοῖς Ν. Ἐν ΝΙδι οοπιπιθηἔατγ. Παϊρεῖς, 1850. 

ἘΡΙΠΙΟΝΣ οὗ ΤΗΣ ΤΕΣΤΠΡ ΑΕΟΣΕΡΤΗΟΡ. 

Έναδηχας, Πδίθηρουᾳ, 1068. 

Ταπρβᾶοι, Νου Τους, 18581. 

Ἠ]πονν, 1624, τοραρΗς]εὰ ὃν ΜΗ 1101, ρπ]Ηδ]ιοά αραῖα ὮΥ 

Ῥαρκίου Ίπ Ῥο]γηήσίαα Τοβύ, 

Ῥνοί, Ὑ1]που)ς Ν. Τοδύ., Ῥ]η]αδο]ρμία, 1851. 

Ῥνοι, Πο μίηβοπ/ς ἨαππποηΥ ο{ σοερεῖς, οἵἷοᾷ α5 “Ἐοῦ, (Πα 1πΠοῦΥ) 

Πο Ίνας σἶνοι 8οπ1ο οπιοηζαΜίους οἱ οχί, Ἱζοσορῦ, οἱ Μαι]ς. 

1ΒΧΙΟΟΝΡ ΑΝΌ ΡΙΟΤΙΟΝΛΕΙΕΡ. 

14ο] απά Ξοοίς ἄποοῖς Τιοχίοση, ουν Σου], 1840, οἶ(οά ας 

κα Τήάᾳἀο]].” 

Ἠουίπεοπ Τιοχ. Ν. Ποβῦ, Νου Ὑοι]ς, 1856, οἶίσά αξ “ου.” 

Βοαρα]ω αν, Τοςῦ., Βδε]ο, 1520. 

Ἐοἰάον]οις) αν. Τοχ., Ποϊρείο, 1101. 

(ναοηβο]ᾶς Τιοςχ. Ν. Τοςῦ,, Τιοπάσ», 1829. 

Ῥνοίεο]ηοίᾶοις Τιοχ. Ν. ΤΠοςί,, οἶίος ας « Ἠνοίξο]ι 

(σρβομῖας’ ΤΠΠοῦ, Τιοχἱσο, 



τί ΑὉὈΤΗΟἨΠΙΤΙΡΕ ϱσΟΤΏΡ ΙΝ ΤΗΕΡ ΝΟΤΗΑΒ, 

1νοτθίῦς Τμ, Ώἱοοπατγ, Βοδίος, 1889, 

Φομπβοπς μα. Ῥἱοίοηπυγ, Ῥμἡ]πάο]ρλία, 1806. 

ὙΓορβίοιἩ Έηρ. Ὠϊοίίοπατγ, 4ὲο, 1848, 

4ΒΑΙΜΙΗΑΗΒ ἂο, 

Ῥαὐπιαπα ς 9, ἄταπη,, Ὦγ Ῥτοί, Ἐουίπβου, Νου ος, 1951. 

Απίμοπς αν, ανασα, ου Ὑοιῖς, 1844, 

Ἐὐμποτ”ς ἄπ, Θναπη., αηε]αίοᾷ ὃν ἩΒ. Β. Πάπνανᾶς απά 8. Ἡ. 

Ταγίου, Νου Ὑοι]ς, 1808. 

Ἠγαπους αν. Ν. Τοςῦ., ἐναπε]αίοᾷ Ὁγ Βύπατί αιᾶ Ἠοδίησοα, 1925. 

Εἰπατύς αν. Ν. Ἡ., βοοοπᾷ οὔ]ίίου, Απᾶονον, 1841. 

Ττο]]ορο”ς αν, ἄταπι, Ν. Τοςῦ,, Τιοπᾶου, 19849. 

Ἔτοί, Ονοςςϱγς ἄν, ἄταπι,, Εἰκίοοπί]ι οάἰέίοη, Ὡοδίοη, 1808. 

Ῥνος, Ο. ΛΑ. ἀοοάσίος αν, ἄναπι., Πατοτᾶ, 1981. 

Ώοξύς αν, ἄΤαΠ],, Ποηάοη, 1829. 

ἄνσοςοη/ς αν, Ν. Ἰσεί, Ὠ]α]σοῦ., Τιοπύσς, 1942. 

Ἡοορονεπ (γθεῖς Ῥαπνίίοῖος, αι ἆσεᾶ Ὦγ Βεησεν, 1829. 

Ῥπ]]οιύς Ῥηρ, σταπι,, Νε Ὑοιῖς, 1849. 

6ΟΝΠΙΠΕΝΙΑΗΒΙΕΒ 8ο. 

Ττο]]ορθ΄ς Απαϊοσία, Τ]οοἱορίσα, Ἱοπάσομ, 1842, οἶεσᾶ π ''Ττοῖ]ορθ 

(Απαϊθοία).” 

Ῥ]οσπιβορ]άΏ Ῥιθορπβίο Βγπορίίσα, Τοπᾶομ, 1826. 

1Νοίος ο 116 Ν. Τοςῦ,, οἶ(οᾶ ας “ Ῥ]οοπιί, (Ν. 1.9)” 

Βμο]οβε]άΏ Ἠ]ηίς {ον απ Ἰπιργονοά Ὑουβίοη οἳ Ν. Τοεέ., 1842. 

ΒΕΡΙΤΑΩΙΝΤ. 

Το ο [ίοα «αιοίθᾷ 15 {λα οὗ Τομηάος Ὑαπ Ἐρα, Τοϊρείο, 
1824’ 



ΤΗΕ θ8ΡΗΙ, ΛΟΟΘΗΡΙΝα τρ ΑΜ 

ΚΙνα ΙΑΜΙΗΡΙ ΤΕΙΦΙΟΝ, 
Ί0ΗΛΡ τ. 

ΤΠΕ Ῥορ]ηπῖπσ ΟΓ {ο ροβροΙ ος 
1θὐᾳ5 Ομχ]θὐ ὑμο οη οὗ ἀοά; 

2 Α5 1έ ἶ πτ]ςνοη 1π ἴπο Ῥτορί- 

οὔδ, Ῥο]ο]ά, Ι 8οπά 1ΠΙΥ πιθββθησθΥ 

Ῥοΐίονο {πγ {ασς, πο. 5Ἱα]] ϱτ6- 

ρατθ ὔγ πγαγ Ῥθ[ονο {π6θ; 

ὃ Το νοῖοο οἱ οπθ ουγίπσ ἵπ 

ὕνο π]άσοιποςδς, Ῥγορανθ Υο Ίο 

αγ ο{ ἴἶο Τιογς, πια]κο Ἠΐ5 ραΐμς 

ἰγαϊο]ῇ, 

4 οἱ αἱᾶά Ῥαρίθίπο ἵπ. ο γπϊ]- 

ἄογῃθρς, απᾶ ριθασ {πο Ῥαρίίδπι 

απΜΗς ΤΕΣΧΤ, 
6ΗΑΡ. 1. 

45 ΧΙ τοῦ εὐαγγελίου ᾿[η- 
σοῦ «Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ: 

ω / 

ὃ ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφή- 
. Ν } ΑΔ » / Ν 

ταις, Ίδου, ἐγω ἀποστέλλω τον 
/ Ν 

ἄγγελὸν µου πρὸ προσώπου σου, 
ὃ ΄ ΔΝ / 

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδὸν σου 
3 / 8 Ν α 

ἐμπροσθέν σου. Φωνη βοῶν- 
η , ε , 

τος ἐν τῇ ἐρήμῳω, «Ἠτοιμάσατε 
Δ ελ ’ 3 / 

την ὁδον «Κυρίου. εὐθείας ποι- 
- Ν / 5 ο 4.2 / 

εἶτε τας τρίβους αὐτοῦ. 11γέ- 
᾽]ωά Βαπτίζων ἐν τῇ νετο ννηο { ν ἐν τῇ 

ἐρήμω, καὶ κηρύσσων βάπτισμα 

ΕΙΤΙΟΡΡ ΤΜΙΜΙΘΟΝ, 

ΟΒΑΡ. 1. 

ΤΠΕ Ῥορϊηπϊπρ οἱ ἴλο σοβρο] 

οἳ ὧσβις Ονϊδί ιο Φου οἳ 

ἄοᾶ; α5 16 {5 πι έθη 2ἱη Ί1θ 

Ρτορ]οί5, Ῥομοιᾶ, ΙΤ ποπ πιγ 

πηοββοησθΥ Ῥοΐοχο {Ἠγ Ίος, πΥ]ιο 

βἱα]]. Ῥνοραχο ἴἨγ παγ Ῥοίογο 

ορ; -α Υοῖσθ ο{ οπο ουγίπο ἁῑπ 

ἴμθ ἀοδονί, «Ῥγορατο {1ο αγ οἱ 

ιο Ἰονά, Ἱπαίκα 5 γραΐ]ις 

1οἳὴ. γαρ ΙΠΠΟΥΣ: 

πρ ἵη Σῇμο ἀοδονί, απά 5ρτθαο]ι- 

βὐγαἱοΏή, 

Ἀ Απο ἠῇ]ος οἳ νο παυγαήνος οῇ {νο Ἐγαπσο]ϊείς νους αζᾳἆοά 

Ίοης α[ναν {16 Ίνουο πϊίθηυ, απᾶ 15 ιο ναιγ ἵπ ἀβοιοπί οοΡΙσΒ, 
Τ τοσατᾷ ιο αἰπιρίο {ουπι οἳ {1ο 10. Ὑδυσίοι Ῥιοίουαρ]ο ο αἩΥ 
οἴλου, απά Ἰανα, ὑλογοίονο, τοαἰπος 16, εδ] ἴμο οιπὶβεῖοη οὗ 

« βαἱηή.” 

κ Τμο ρυαπηιπαξίσαὶ θωασέανς οὗ {9 νουβο ἀθπιαηάθ ο 6οπΊτηα 
αἴτου “ Οἡ]ςύ,) α5 ο Ῥμγαςο “ιο Ώοη οἱ ἀοᾖ ”’ 18 επεσοίο, 89 
εἶνο Ὦ, Τ., Τα. 1011, ἄθπονα, ἨηΓακοί,, Φαυρο, Τποπη., -Δ.. Ο9πΠ1ρ., 

Ο]οἷς., ἸλοδΙεΥ. 8. Ἐν. “δόξας Οµμςῦ, πα ἆο Ῥϊου,” 1ρου. 

αφο8ας Ονἱδίο, [61] Τ1]ο ἄο Ὠίος;” Ώο ἸΝαίίο, «6 ορα ΟυἱδΗ, ος 
Βοιμοδ οίΐος.”. ο {μθ ἐοχί οἱ Ῥασσίου, 

απ πο Ῥτορ]μοίβ;”. ἐν τοῖς περοφήταιε. (ποδδ., ο]ιοῖα, 
ἆπαρρ, 1Ιδοπομάογῇ, γη ιο ογτίδο οπή Ὑπὶς., τοαᾷ, ἐν Πσαῖα 

τῷ προφήτῃ. Αποῦμον χοπᾶΐπς αρρτονοᾶ ὮΥ ΜΠΙ], δα, απᾶ 
Βἱουπιϊο]ϐ, ἶ5, ἐν τῳ προφήτῃ. «α. ΟαπιρΌοῖὶ τοσαχάς ἐ]ιο νοα- 
1ης οί ο ῆοχί, Ἡσοσρί, α5 αρογίου ο αγ οπ6 Ἡίο Ίνα Όθοῃ 
εανοσαθο, Ἠουίηδοι/ς Ἠαμήη σοἰποίᾶθς ση] ἐῑο οχί, Ἠοσορί, 

Το Πνοῦ 6, ἐαῦ ἴἼοιο Ίαν ποῦ Ίσοι αἩ οχαηἰπαδίο αὐοπᾶσά 

ΨΙΙΕ α βαὐϊθβιοίουγ νοδα]ΐ, ἵπ γοίογοποο 6ο ἴμο χοπᾶίης, 1 ἄοοπῃ 1έ 

ἰπ]πα]οίοιις {ο ἀἰκανο θῑιαῦ οἳ ἴλιο Τοχί, Ἠοσσρί., Ῥαῦ που] ρ]ασο 
Ες 5οηύοησο ἵπ ἴμο ππαναίη, “ σεοογὗις {ο 59/16, ἵἩ 194ἱα] ἴ]ο 

Ρυορ]ιοί,' 6 οἱ αξ οἱ]ιεγς, ἵπι ἴλο Ῥγορ]μείν” 

5 6ᾳ γοίσοι”. φωνὴ. Ὑγαοί, Ὠ]οῖς., Τποπι., Όμαγρο, Ίο ανί- 

οἷς ἵμ ο, 1, ῥραπ ρου Πα]. ο που ἶς απαγίλγοιις ἵπ ιο 

Βορύ., 15α, 40 : ὃ, ἔνοιι Ὑλὶο]ι 0λχί Ῥάςδασο 15 αποίοᾷ νουραξίπι, 9ο 
ἵπ νο Που. κηρ 5ύρ. 

4 απ 1ο ἀορογί;” ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ἀπαιρο, Ὠϊαις. « ἨΠ]άοι- 
η0595 ” 18 ἨΟΙΝ οοΠΙΙΠΟΝΙΥ αρρ]ῖοᾶ {ο α Ἰοοᾶσς, πηήημαρ](οὰ τοσίοη. 

“Ώοβογ, η ὕμο 80Η56 οἳ ““α πηςδίο τοσίοη,”. οοιγεβροπζς ιγο]] 
Ψἱ ἔρημος απᾶ ἴ]ο Ἠεῦτον Ὕπ. 1Π Μῖς Ἠον]εῖοη, ιο ποιά 

ἶ6 ποπᾷσγοά ταπ{{οπι]γ Ὦ} “ ἆδεονθ. « Ὀσσον ” οσοπῦς ἵπ Τὸ. Ὁ., 
Μαΐν, 24: 20: ἆοἶα 6: 811 Το 1 1 80, ας {πο οᾳπἱγα]οπύ ος 

ἔρημος. Ἱρημία, Ὀοατῖπο ὑ]ιο απο βἰσηϊβοα[ίοι ας ἔρημος, 18 (ἴπ 
Μΐς Ἠον]είοι) γοπᾶσνοά “ ἆρδοι.” 

5 «Ῥγορατο: ” Ἡτοιμάσατε. Τ]ουο ἵ6 πο οπιρ]ταςίς πν]ήοῖι οσ]]8 
{ου ἴλιο 1ηβουδίοι οἳ “7ο” αἴον “ρνοραρο..  Ίμο ἄνοσὶ τιδασο 

οπή θλαί οἳ οπν Ιαπσπασο οοἰποίζο 1Π οπ5ο05 1ΐ]κο 19. 9ο Οαπιρ., 
ῬοσἩγ, Ὀ]ο]ς., "λοπα., ἄθποτα. 

3 Γ γνης Ιπιπιοιδίης; ’. ἐγόνετο--βαπτίξων. Τ]ιο Πίδνα] τοηᾷσυ- 
Ίπο 19 αοοπγαζο, απᾶ Ἱαυηιοηίπος ση] ους Ιᾷΐοπι. Τ]ο γοβδοΠς {00 
ὑαπκ]αίπα, οπᾶ ποῦ ἴναπα[ογτίης βαπτίξων, υ] Ῥο 806 ἵπ 
γ.ὅ, ποίο 1. ζοπά,, Α. Οαπιρ.,  σρπιο---πιπιθνβίης;” ΤΡοΥ,, “ νίπο 

---αππιονσ]ομάο ;’' Ώο ἸΓαίΐο, “ αἰ----απ{ουᾶ ; Ἡο]ρ., “ Ίνπς ἆοορ- 

ομᾷς. 

ξ Φου γ. ἃ, ποίο ἆ, 

 «ριοποπίηςσς” κηρύσσων. ἍΝοβίογ, Ἰγαιοί, Ῥλανρο, Τ1θ 
ρανγΗοῖρίαΙ οοπεἰγαοδίουι {6 οἀορίοᾶ αἶδο Ὦγ Ῥοομγ, (ᾱ. σαπιρ., 
Ρο], αμᾶ ὸλου}, 



τί ΛΌΟΤΡΗΟΕΒΙΤΙΠΡ ϱσοτΏῦ ΙΝ ΤΠΕ ΝΟΤΒΕΡΒ, 

ἆρνοτοἰίᾳ Τμαῦ. Ὀἱοομαγ, Βοΐου, 1899, 

0ομηβοπ Ἐπς. Πἱοοπανγ, Ε Πἠ]ααο]ρίία, 1806, 

ὙΓελείοις Ίης. Ὠϊοδίοπατγ, 4ΐο, 19848. 

ΒΑΝΜΙΠΑΗΒΘ ἄο, 

Ἠιπαππ)ς 5. (ἄναπη., Ὁγ ντο, Πομίηρου, ου Ὑοεῖς, 1851. 

Απίμοπα ἄν. ἄναπι, δουν Ὑοιῖς, 1844, 

Κςλποτῃ αγ, αναπι., ἰγαπε]αϊοὰ Ὦσ Ἑ. Β. Βάνατας απᾶ 9. Ἡ. 

Ταγ]ου, Νου Ὑ ουἷς, 18048, 

που» αντ. Ν. Το50., ἑαηρ]αἰοᾶ ὮΥ Βέαανῦ απᾶ Ῥοδίπσοα, 1926, 

Οὐπατς αγ. Ν. Ἡ,, βεοοπᾷ οὔϊίου, Απάοσνον, 1841. 

Τιτο]]ορο” αν. ἄνανα. . ῶοχ8,, Τιοπάσυ, 1842. 

Έντο, ΟνοςγὮ π, ἄνηπι,, βἰχέοσηί] οὔἱμίοπ, Ὡοδίου, 1866. 

Ῥτος, Ο. Λ.. ἀοοάσίομ αν. ἄταπι., Πατ οτᾶ, 1851. 

Ἠορίϐ ἄν. ἄταπι,, {ιοπᾶο, 1829. 

(ποσα αν, Ν., Ἠορί, Ὁια]ίοοί,, Πιοπάο», 184.21. 

Ἐοασογοπς ῑοθῖς Ῥαχίο]θς, αρι]άσεᾶ Ὦγ Ῥεαροι, 1829. 

Ῥσ]]ουα Ἠπα. ἄτατα., Ναι Ὑ ους, 1849. 

ΟΟΝΜΕΝΙΑΕΒΙΕΒ ἄο. 

Τγο]]ορο”” Απαϊεσία Τθο]ορῖσα, Τιοπᾶο, 1842, οἶοᾶ ας Ττοῖορο 

(Απα]οσία) 

Ῥ]οσπι[ο]άα Ἡαοσπεῖο Ὀγπορβῖσα, Σ,οπάοη, 1826. 

Νοίος οἳ 148 Ν. Τε8ῦ,, οἶ(οᾷ ας “ Ῥ]οοπιί (Ν. ΤΟ” 

ΦΠο]οβε]άἩ Ἠ]ηίς [ο αἩ Ἱπαρτουοᾶ Ὑουβῖοι οἱ Ν, Τεβῦ., 1842. 

ΒΕΡΙΟΑΑΙΝΤ, 

Τμο οὐϊίοη αποίθά {5 λα οἩ Τοαπᾶου ὍαἨ Ἐδα, Τοῖρεῖο, 
1924. 



ΤΗ] ΟΡΡΗΕΗΕ ΑοΟθΙ)ΙΝα 10 ΝΑΛΑΝ. 

ΚΙΝά ΙΑΜΗΡ; ΥΒΙΡΙΟΝ, 

ΟΠΑΡ 1. 

Τπη Ῥοσϊπηϊπο ΟΕ {1ο σο5ρο] οἳ 

ᾖο6ᾳ5 Ομτὶςύ ιο Φοπ οὗ ἀοά; 
2 ΑΑ 16 15 πι] ίοη 1η ο Ρτορ]- 

οὔς, Ῥομο]άᾶ, Τ βοπά πιγ ππθβδρπσου 

Ῥοΐίουο {]ιγ {ασο, πο β]α]] ϱ16- 

ρανθ ἴπσ πταγ Ὀο[ονο ἴἨοο; 

ὃ Έμο γοίοο οἱ οηθ ουγίπο ἵη 
ἴιο α]άσγηοδ5, Ῥχθρανο Υο Ίο 

ΊναΥ οἱ {1ο Τιονᾶ, ππα]κο Πΐ5 Ῥαΐ]ς 

5ἰγαἱοἸϱ. 

4. ο] αἷά Ῥαρίάπο ἵη. Όιο γ]]- 

ἄονγμθρδ, απᾶ Ῥγθ6ςοἩ πο Ῥαρίίσπι 

ὃ ὡς γέγραπται 
ταις; ᾿Ιδοῦ, ἐγὼ 

ΕΒΤΕΙ ΤΕΧΤ, 
ΟΗΛΡ. 1. 

᾿4ΡΧΠΗ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Γη- 
σοῦ «Κριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ: 

ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου, 
Δ / Ν / 

Ὁς κατασκευᾶσει τὴν ὁδὸν σου 
3/ / 

ἐμπροσύέν σου. 
3 .ν ../ τ / 

τος ἐν τῃ ἐρήμῳ, «Ἠτοιμάσατε 
Ν ε χΧ ΄ } / 

την ὁδον «Κυρίου. εὐθείας ποι- 
Αα ΝΔ ο. - 

εἶτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 
. ΄ / 3 κ 

νετο ᾿Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ 
/ / ΄ 

ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπτισμα 

ΠΩΗΝΥΙΡΙΗΙ ΥΤΠΡΙΘΟΝ, 

6ΗΛΡ. 1. 

ΤΠΕ Ῥορ]ππίηρ οἳ ἴμθ σοβρο] 1 

οϐ ἆοθβας ΟἨν]ςύ {ιο Θοι οἱ 

ἄοά; α5 Τό {5 πν]θίοη Νίπ ιο 2 

ΡτορΠοί5, ἈῬο]μο]ά, 1 εοπᾷ πι 

ἐν τοῖς προφή- 
ἀποστέλλω τὸν 

Ἰπ0ββοπσος Ώοίοτο {11γ πο, 1ν]ο 
Ν μ ΟΡΟΥ ον 8 Φωνὴ βοῶν- β]ιω]] Ῥγθρανο γ παυ Ῥο[ουο 

ἈιοῬ; 5. γοῖοο οἱ οη6 ουγῖπα 41π ὃ 

Όιο ἆθεονί, Ῥγορατο ἴ]ιο Ίπαγ ος 

Τηγέ-]1ο Ἰονᾶ, Ἰηα]κο Ἰἱς ρα] 

ἰνα]οἩί. οο]μη πας 1111905- 4 

Ίπο 1Π. ἔίμλο ἄοδονί, απ "ρυοαο]- 

κ Ας {1ο Μί]οι οἱ ἐμο πανγαὔίνος οὗ {ιο Ἰεναπαο]ἰθίς 1Υουο αζ ᾖοᾶ 

Ίοις αἴίοι 11ου νους τννϊδίέοα, απά αξ ιο γαῦγ ἵπ ἀϊβονοπό σορίοβ, 
1 τοσανᾷ ο αἰπαρ]θ ἔουπι οἳ ο Τ. Ὑεαυείοι ῬιοίοῦαΡ]ο ο απγ 
οἴμου, αμᾶᾷ Ἰανο, ἐλονοίονο, τοἰαἰποᾶ 1έ, αγ] πο οπιἱαείον οἱ 

α Οαἱπίν 

.. Τμο ρυαηπιαδἰσαὶ ἰγαοβαγο οὗ 1ή5 γουβο ἀθππαιάς α- 6ΟπΗΠης, 

α[ζου “ Ολες) α5 ο Ῥήναδο “ {ο οι οἳ ἀοᾖ ” 16 οπεσαίο, Ὦ9 

Ον Ἡ, Υ., Τά. 1611, ἄσπονα, ἨΓαιος, Ώλαγρο, Τ{οιήω «Α. οαπιρ. | ἃ 

Οιοἷς,, οδσγ. Ὦ. Ἐν, όταν Ομιΐςί, Ἐς ἆο Ῥίΐου;” 1Ρρο,, 

6 ᾳοδας Οµεύο, [ε]] Ἠ{]ο ἆο Ὀϊορ:”. Ώο ἸΥοίέο, « ζοσα ΟμιΙςΗ, ἆσς 

Βοἱηος (οΐίος.”. Βο {πο ἰοχῦ οὗ Βασσίον. 

απ Ὠνο Ῥνορλμοίς;”. ἐν τοῖς προφήταιε. «ποδ., Βομο]ή, 

Ἑ παρρ, Ιομοπάονί, αι νο Θγτῖαρ απά Ὑπἱσ., τοαᾷ, ἐν εΠσαϊΐα 

Αποῦιον τοαᾶίασ αρρνονοᾶ Ὦγ ΜΗ, Εηϊδα., απὰ 
ΒΙοοπιβο[ά, 15, ἐν τῳ προφήτῃ. {. Οωπρθοῖε τοσανᾶς πο τουά- 
της οἳ ο οχῦ. Ἡσοορῦ. αἱ βαροτίου {ο αγ οΠΟ Ἠ]ίο]ι ας Όοση 

εάνοσαίοί. Ἠορίηδοι”ς Ἐα]ιία οοἰποῖᾶος τυἶ]ι 1ο Τοχί, Πουσρῦ, 

τῷ προφήτῃ. 

Έμο [πού 158, Ό]αῦ Ί]χουο Ίχας ποὺ Ώσου αἩ οκααϊηπίον αὐίοπίος | ν 

ψἰῶι α δαβἰς[ασοίουΥ. τοδα]{, Ίη γο[οχοποο {ο ἐ]ο γοπβίηα, 1 ἆσσπι 1δ 
ἰπ]αά[οίοιι5 ο ἀΠῑδίιν ο Ειναί οἳ ἔῑιο Πχ. Ἐοοσρῦ., Ῥαῦ γνου]ᾷ Ρίασο 

Ηχί5 Βοηίοποο Ίπ ἴμο πηανσίη, “ αεοογἵπα ἵο 60/10, ἵι 194]. ἔ]θ 
Ρυορ]ιοί,” “ οἳ αἱ οἱ]ιθυς, ἵπ ἐἶνο ρτορ]ιοί.” 

ὁ ὅα γοίοθ!”. φωνὴ, Ναοί, Ὀϊοῖς, Τποσι,, Όμανρο, Ίο ανί- 

ος ἵη , 1η, ραμν {ρου Τα]. νο που 5 απατλλοιις Ίῃ ἴἶνο 

Βορί,, σα. 40 : ὃ, ἔνοιι πἨ]ο]ι ὑλίς ραδδασο ἵ5 αποίσᾷ τοι Ῥα[ήπι, ο 

ἵπ ιο Ἠου. κἩρ 3ὴΡ. 

4 απ ἴμο ἀεβονές'' ἐν τῇ ὀρήμῳ. μαυρο, Ὠϊοις, « Ἠῆάει- 
π0ϱς 18 11ΟΥ οοπμιομΙΥ αρρΠος {ο α Ὑοοβσς, ιπἱη]αβ{οᾷ τοσῖοη. 

6 Ῥορβου) ἵα ο 6οη96 οἳ ““α παδίο τοσίοη,”. οον/θβροπς νο]! 
ΝΕ ἔρημορ απᾷ Ίο Ἠορτου απ. 1ά Ος Ῥονίδίοη, ἐἶλο πγοτά 

ἵ τοπζονοᾶ τιπ](ουπι]γ Όγ “ 4ο’ «Ώοσοιῇ” οσοτς ἵπ Τ. Υ., 

Μαν, 24:26 ὅολη 6 τ 81: Τωῖκο 1: 60, 45 ιο οφαἱνα]ομύ ο 

ὄρημος. Ἐρηρία, Ῥθανίης Βιο βΒ4Π1Ο αἰσηϊβοσίίου α5 ἔρημος, 18 [1η 
ἐς ΤοονΙσῖοιι) νοπάσονοᾷ “ ρεονίω) 

5 “ἛῬμορανο;” ἹἙτοιμάσατε. Ίλονο ἵ8 πο οπηρ]ταςίς πν]ίο]ι οα]]8 
{ου ἴ]ο {ηδονίίοι ο “γο”. αξίου “Ῥνορανο.”.  Ἴλιο (γοοῖς τἼδησο 
οπά ναί οἳ οι Ἰησιασο οοἰηοίάο ἵπ οςδος 1]κο ἠ1ἱ8. Θο Οαπρ., 
Ῥσολγ, Ὀίο]ς.,, Ἐλοπι., ἄθπογα. 

Γ γγας ἱππιοιδίηςς . ἐγένετο--βαπτίξων. Τ]ιο Πογα] γοηᾷον- 
Ίπο 18 αοοαγαΐο, απᾶ Ἱανπιοσίπος τὴ οι. Ἰάΐοπι, 1ο τοαβοης [ος 
ἐγαπσίαίμα, απά ποῦ ἐναπα[εγτίις βαπτέξων», ψΏὶ Ὀθ 8ου ἵπ 

ὅ, ποίο 1. Ἰοπά,, .Α. Οαπιρ.,  σππ1ο---Ἱπιππσυβίης; ’ Τμ60., « γΊπο 

---θαπιογσ]θμᾶο ;’’ Ώο ἸλΓαύίο,  ἐναῖ---απίοσᾶ :” Βοὶρ.,  ἵνας ἄοορ- 
οπάο, 

ἕ ου ν. ὃ, ποίο ἆ. 
 «ριοασμίησ,”. κηρύσσων. Ἠοβί6Υ, ἩΝαἷκοί, Ώμανρο, Τ19 

ρανοιρίαΙ οοπθἱνιοίῖοι ἵδ ααορίοᾶ αἰθο ὮΥ Ὅοοιγ, . ΟπΠΡ., 
Εἱο]ς,, απά ποια, 



[νο] ῦΠΠὸ αΟΒΡΗΕΗΕ ΑΟΟΟΠΡΙΝά Το ΜΑΗΚ.-- ΠΑΡ. 1. 

ΚΙΝ ζΑΜΠΡ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

οἳ ποροπίαπσο, {ου ο 1οπ]βδίοἩ 
ο{ β1ηβ. ὔ 

ὃ Απ ιογο ον οτιῦ τη{ο 11ι 

811 {πο ΙἸαπά οἱ ζπάσα, απά {16γ οί 
1 ογπβα]οπι, απά. Ίγοχο α11 Ῥαρθνος 

οἳ Μΐπι 11 ιο 11γον οἳ ζοχάαπ, οοἩ- 
{οερίπο {ιοί ΕΙΠΑ. 

ϐ Απά ο] παρ οἰοίιος σηζ]ι 
σα1ηο]”ς Παῖν, απ γα] α οἰτά]ο οἱ 

ϱ 5η αροτύ 15 ]οἱη5δ απα Ίιο αἰά 

οαὐ Ἰοσβί5 απ αν] ΠΟΠΟΥ ; 

Ἰ Απ ρυθασ]ας, βαγ1πο, Τμογο 

/ ο σα 
ἁμαρτίας αὐτῶν. 

Ν μά α/ 

καὶ µελι αγριον. 

απππκς ΤΗΧΤ, 
/ 3 ο) ε Αα 

µετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιών. 
χ 3 ΔΝ 

καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν 
. / / ε 

πᾶσα ἡ Ιουδαία χώρα, καὶ οἱ 
ε - 5 / 
Ἱεροσολυμῖται: καὶ ἐβαπτίζοντο 

/ .. 35 / “ν 

πάντες ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ποταμφῴ 
ε - / ΔΝ 

ὑπ' αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς 

3 / / / 

νης ἐνδεδυμένος τρίχας καµήλου, 
Ν 

καὶ ζώνην δερµατίνην περὶ τὴν 
3 Ν ” . ν ὁ / 5 / 

ὀσφυν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας 

ΤΒΥΙΡΕΡ ΥΠΒΠΡΙΟΝ. 

ἵπρ ο ΠπππονρῖοηἨ οἳ τοροπί- 

αποο, {ου ἴ1ο τοιηϊβδίοη οἱ 5ἱΗ5. 

Απά ἴπονο νοπῦ οπή το Ἠΐπα αἲ1 ὅ 
νο οοτΗιΎ οἱ σιιᾶσα, απᾶ 1119580 

οἳ ζστ1βα]οπ], απ νους αἱ] ἵτη- 
πιοΥβο(] "Ὦγ Ἰήπι πι {πο τῖνου 

οταπ οοπ{οβείπο Πποῖν 815. 

Δπά ὅομα ας οἰοίμοά γζ] ϐ 

οαπιο]/” αῖν, απ ση] δα, 1ος 1ι- 
υπ οἰγᾷ]ο αροπί Π15 1οΐης, απά 

ψ]ο αίο Ἰοοιςῦ απά απ] Ί1οι- 
ϱΥ. αλπά Ίιο ῥγοπσμοᾶ, ΒαΥ136, ἵ 

ὁ ἦν δὲ ᾿Ιωάν- 

Τ Καὶ ἐκήρυσ- 

ἱ ο 1Π]ηΙουβίοη :. βάπτισμα. Ιου. Ορ. ϱ.. Βοΐς. “Ὅοορ 

Ἰαλου απ Ῥο Ἰγεβίο, Τπιήο  Πάᾷσ]], «  βάπτισα Ξς 1 ἨΝ. 
Ἡ, 1ο ῥάπτισις, α ἀἱρρίπρ, ὑα]άπο, αὐακ]ιύπς, ἀγαιίιο τὐαίο.) 
Ῥνοίξο].,  ππιοκῖο, δι πιογκίο. τα 1. Ἠ, {απίνα ες δι πιογδίοἸιο 

δαεγα, απαπα Ῥαΐνος ῥαρείσπιηπι Οἰσππί” Ἠοβοιίοις,  ἠπποιςίο, 
ποσο.” Θορ ν. ὅ, ποίο Ἱ. 

} 6 ϱοπΗΥ 1”. χώρα. ΤΠ 1 ἴλιο ειδα] τοπᾷσνίπο ἵπ Ί]ιο 10, Ὑ. 
1π Ἱπικο 15: 145 Αα 10 : 9, 1 16 τοπᾷσγοά " Ἰαμά,”. {ορ 

ἑοπΗ } ἵς Ίποιο αρρνορηαίο, Τη λαί{ 4 τ 165 Ταήκο 8 τ 11 Λος 
ὃ ταν 19 149, 10 1 0, 4 γοοῖομι Ἰπ ο Πυρ οἳ Ίος, π]ονο 

ἴνο ῥΗναβο ἵ6, “ ἴμο γορίοι απᾶ ϱἸαάοιν οἱ ᾖσαί1,” 16 πιαγ Ῥο Ίος 
{6 γοίαἵἩ  χοσίοῦ ”'. ᾖοπι 1ιο {ποί, ἐἶναί, {απ ΕΙ σοπησσίίοι, 16 Ίας 

όσοι “α Ἡοπςο]μο]ά γγονά” 1η νο οἴ]ους, “ οοιηἩΥ ”. ϱποπ]ά 
Μο οπρ]ογοά,. Τ4 Ααίς 20:20, 15 18 πηοσσεεαν1!γ απά ἠππργοροι]γ 
γοπ]ογοᾷ « οομςίς””. (ιο «οΙΗΠΙΟΣ οᾳαἰνα]ομέ [η νο Ὦ. Υ.] {ου 
ὄφεα), Ὢ]λοιι νο ΠΟΠ 16 χώραν. «ΑΦ ο γαᾶίσα] εἰρπίβορίίου οἳ 

ιο πνονᾶ 15, “ α βραςο μία βοιπο Ῥοππάανγ,” αποί]οΥ τοηζοτίης 
ἵ Ῥνορον Ἠ μα {6 αρρ]ος {ο ο Πο]ά, οἳ Ρογίίοι οἵ ρᾳτοιπᾶ, αξ 
16, ν 0ου) ἆ.τ 961 ὅᾳαξ. ὃ 14. Τὲ ε]ιοι]ᾶ Ὦο τομάστοᾶ “ βο]ᾖ,” 
Ἴπικο 131 10 (ᾗ χώρα). ὝΝο ἴἶμας αμργοαεῖν ἴο βοπιο]ήησ Τκα 
που γ. {π. Ἰαηδα ου, απά οοπο]πζο (ια νο νου εἰλου]ᾶ 
μβ]γ Ῥο γομάσνοί], 1, « οουη(γ ο”. 2. «οσίου. ὃ, « Ποια.” 

κ Ἠνοβο: ” αἲ. Ἡν ριοδομύ πκασο, 1ο ἀσπιοηδίναίῖνο 15 οπι- 
ριοσοᾷ ἀπδίοαά οἱ Ί1ϊο ρου5οιια] ὮΟπΟΠΗΙ, 1 οοηςγποίῖοης Π]κο {]ς, 

ἨῬοα]σ., " ἀἱαι” 1δοι. 1ο”. ΑΦ απ αἰἰονπαίίνο τοᾷσνῖηα 1 ειισ- 
Ροδί, “ίμο Ἰωμαρίαπίς οἱ ζΦουηβα]οι”. Βο Το], Οπππρ., Γλοπι, 
Ὁ, οι, “1ο Ἱαυ]απίς ἄο ο ουαςα]σπι,” 

1. 
} «ποιο---ππαοιθος; ἐβαπτέξοντο. Ἰκοπᾶ,, Οαπιρῥοῖ, Τπι- 

μου απά Όο ἨΓοίίο, “«Ἠοξξοα 1ο]ι---ἰααίοη 0 Τρο0.,  οΡῃ ΒΙΙΠΙΟΥϱ]1- 

4951”. Πο]ρ., ἡ πν]ονᾷοιι---οοἸοορί ;”. Ἠα]., «οὔαπο Ἱηπιουμίο Πιο 
[οουίπα Πιοῖς ααἱ]ονίνο {ή χομάσνίηρ οἳ ἴιο γοῦ ῥαπτίζω. 

1. ΟἸαςοίο κασο, Τη αἲ] ἠμδίαποσς πσγο απ οχαιηϊα{ίου Ίπς 
Ῥοσμ πηπᾶο Ὦγ οοπιροίοηῦ εομο]αῖς πιο Ίνουο ποῦ Ῥἱασος ὮΥ α ριο- 
ἀομοίίου {ου ο. οἱσος, 11ο τοςμ]{ Ίας Ῥσοσῃ ΙΓΟΥΗΙΥ ἵπ ἄννου οί 

{ΠΙΟΥ96, 4ἷρ, 4ὖρ ἐπίο; απᾶ βοεοπζαγΙ]γ, «ἴγοισπ, οὐ, ουσγιθ]οἷηι, 

οἵο, 1π {πό Ῥτοσσες οἱ Ί]νο 6ογαἱηγ, 16 ας Όσοι 5οἰ{]ος, ναί Ίχογς 

18 πο ᾖδγοπος, α5 {ο εἰσηίβοαίίοι, Ῥοΐνγοσα βάπτω αιιᾷ βαπτίζω. 
Τ]ο Ιαέΐου ἶ6 πιοτο]γ α Ἰαΐον /οηι οἳ ἐ]ιο νοιὮ, 

2, ΠΟ 5ο Οἱ ἴ]ιο γγονά απᾶ 1ΐ5 ἀοήναίος Ιη ιο Βορίπποίπί 

απά Ν. Ῥ., απά Ὦγ. ἴἶο σα] γοοῖς Ἰροσ]ορίαξί]σαὶ αηήίοις οΟΙ 
ΠΙΟΗΊΥ Τοπιοί]. “ ιο Ῥανους,” οοϊιο]άσς αν] 1 (ναί οἱ ιο Οἱαβεῖςς, 

8. Τ]ο γαι} σοπονα] αονοσησῦ οἱ Ποχϊοοσγαρμοτς, πιο] αξ Όσα- 

Ῥπ]α, βίορισης, Θάσου, ΦοἹτονο[]ς, Π]οὔσιίους, 61οσπβο]ᾶ, Ῥνοί- 

βομηοίζου. νου Ἰνορίηξοι-- -οιιο]ι Ίιο Ἱπασζανας απ ορύίονι 1 α 
ποίο, ]ιαῦ “ ἴμπο εοατοίϐγ οὗ πίου 1 οογἱα11 61505 Τοηίου 1 Ῥνοῦα- 
Ρ]ο Ενας α[Ταθῖο γγας ἐς ααἰ,’ γοῖ, 5ο {αν αξ ϱ]η]ο[οσ"! ἵ5 οοπιοσγο{, 
βἳνος Ἠΐς5 {οβί πο 1π 11ΑΡΗΙΟΗΥ Μέ1 οἴμου Ἰοχίοσσταρ]ιους. 

4. ἜΓ]ιο νονᾷ, ἴπ α ἶ11σο παπιρος οὗ Ὑουβίοις, Ίνας Όσσα γοπᾶστοᾶ 
57 πονᾶς οᾳπἱνα]οτό {ο {πΙΠΙΟΥ 56. 

δ. Τ1ο πιοβί ἀἰςποιισ]οςα Ἱο[ουπιοῦς, εαο]ι αξ Τα1ΐ11ου, Οα]τία, 

Ῥόσπα, ἸΜο]απόίμο», Ἐγηᾶσ]ο, ηανο οχργοξδοᾷ {ιοί τημος απ" 

Ῥομίοί Ἱπ {νου οἵ Ίο αΏονο ἁσβπ]ίου, Μα ἀἰκμησι]ε]ιος 
Βο]ιο]ατς, 1Ύ1οβο ἀοποπιμα{ομα]. σομποσίίοδ πνου]ά παπναγ Ἱανε 

16 ἴο αιοί]μον νίουν, {α]κο ἴ]ιο ροδίδίοι οἳ ἐ]ιο Ἠοίομπονς, «Απ1οης 
Ώισαβο π1αΥ Ὦο παπιοᾷ {έδίας, Τ Ἠηβιηί, Ῥήδοαίου, Ζαπο]ήας, Αρ. 

Ῥοεκου, Μαθί]ομί, ἡαν]οναίις, Ῥίασ]λοιεα, αν] 6, ο.  οδ]ογ, 

Γρ. Ταγ1ου, γοίΐας, ΟαρίαΠο, Ίωαπρο, ΠπρονσΠ, Ἡ οξείας, .ΑΌΡ. 

Όεμου, Ὠο[άνίάρο, ᾱ. Οαπιρροῇ, απά Μασἰοο]ιέ, 

6. Έλι τπί[ουπα ῥγαοἷσο ο{ {πο (ἄνοοῖς Οµανος τη αἩ Τἱς θγαπολοἙ, 

{9011 ἴ]ιο οα1 1 οξύ ρογ1οί] {0 ἐἶιο ριοξοπῦ πιο, 

Ίπιο ἀογϊναίος οἳ {15 νου», αξ βάπτισμα, οἵο,, 5μοπ]ᾶ Ῥο 16Ἠ- 

ἀσιοῦ Ἰπ ἨΥΠΙΟΗΥ ση] ε]ι 1ὲς εἰσπίβοαΜίοῃ. 

παν ὑπ ου. ἩΝ οδίογ, Ἰομᾶ. 
«Τγ/" 165 ομξο]οῖο. 

“ΟΕ” π νο 6οη5ο οἱ 

Ἡ ᾱ1π Ἠιο τἶγου ουζαν;””. ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ. ΝΕΡΙΟΥ, 

Ὁμαιφο, ΙΚομά,, ποια, ἨΓαἷκοί, Όαπαρ. ο, Ἐγηᾶα]ο, ΟΥαη., 

σμονα, Μονή, Ῥοχα, Ίθνας, «1η ο ουάσπο Παμπίηοτ. ΟαδίαΙ., απ 

1) ουζαπο Παγίο,”. Ἴῆιο Τι, Ὑ. Ίας [ο]]ονοί 11ο {πσουγσοῦ τοπάσνίης 

ο{ {ο Ψπ]σαίο, « ἴπ ἆογζαη]ς Πάπα,” Ὁο οἱ σο.5ο, Ἠλοίης, 

Ῥι ἨολΙ[, η Ῥοΐέου ἠπάσπηομῦ, «ἰπ {μο Παπ (1ιιήιο) 5ο» 
άαπ. 

απ ]οαἴ]λουή ρ]γά]ο; ”. ζώνην δερµατίνη». Ῥο (Ώ. Ἠ)., Μαί8, 
ὃ τά, ἸΚοπά, Ἰοβίογ, Ῥοοιγ, Ἔλουι, Οαπιρ, μαυρο, Ὀίας,, 

Ἠ]ιοίπς.. Ὄο Τοίίο, «οποια ]οΐσγηον γιοί; Ἔο]ο., “σοηύη 
Ἰοάσνοι ᾳοιο].” 

5 αλο αἱοι” ἐσθίων. ΙΚοπά, Ροσμγ, βμανρο, Ἰγαιοί μου 
ἵ6 πο οπιρἠαφίς πα ἴιο {οχί, γ]ίοῖι ἀοπιαπᾶς ἐῑιο αχ Πίανγ “, ἀῑᾷ.” 

η Αηάν Α8 ο ἐοχῦ Ίας α Ρογίοᾷ αξίου ἄγριον, 1 Ἠανο [ο]- 



ΠΠ 4ΟΡΒΡΗΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα Το ΜΑΠΕΚ.--ΟΠΛΕ. 1. ο» 

ΚΙΚᾷ 1ΑΛΠΡ) ὙΡΠΦΙΟΝ. 

οοιποί. οπο μασ] έίου ἴμαν Τ α[ίου 

116, ιο ἸΙαΐσ]ιοί οὗ π]οξο ος. 1 

πι ποῦ ἸγοτίἩγ {ο Ρίοορ ἄοιη απᾶ 

απ]οοβο. 

6 Τ Ιπᾷοοά Ἰανο Ῥαρποά τοι 

πιἩ Ὑγαϊΐον: Ῥαῦ 11ο πα]. Ὀαρίίπο 

γοι Ι(Ἡ ιο Ἠοἱγ (οςῦ. 
9 Απ 15 οα11θ {ο ραβ5 {π {οβο 

ἄαγς, ναί ᾖοδ1ς5 σαπ1θ {9οἱα Νασα- 

τομ οἳ αῇ]6ο, απᾶ πας Ὀαρίίποι 

οἱ οδοἶμι 1π οοτάαη. 

10 Απά ἰταϊο]ύπαγ οοιπίηρ 

αρ οπῦ οἳ ο πναίον, 11ο 5819 ο 

Ἰθαγοις οροποᾶ, απά ο ορίῖνῖό 

Ἠ]κο α ἄοτο ἀοδοσπάίποσ προ 11, 

απΕπΙς ΤΕΧΊ. 
/ 3 ς ὁ / 

σε, λέγων, «Ίρχεται ὁ ἰσχυροτε- 
/ Ωω ” Γ 

ρῦς µου ὀπίσω µου, οὗ οὐκ εἰμὶ 
Ν / - Ν ΄ / 

ἱκανος κυψας λῦσαι τον ἱμάντα 
Α. / - » ΔΑ 

τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. ὃ ἐγὼ 
λ 3 / ς - 3 [οὲ 3 

µεν ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν ὕδατι"' αυ- 
Δ λ / 5 . / 

τὸς δε βαπτίσει ὑμᾶς ἐν «Π1νεν- 
ε / 9 Νο 7 3 

µατι -Αγίῳ. Ἱ Ικαὶ ἐγένετο ἐν 
Β / κ . ” Ε 
ἐκείναις ταῖς ημέραις, ἠλθεν ΄[η- 

[ο Ν λ .. 

σοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς 1Γαλιλαί- 
νο η εν, , 

ας, καὶ ἐβαπτίσθη ὑπο Ιωάννου 
3 Ν υ / 10 Ν »η) 

εἰν τον Πορδάνην. "' καὶ εὐθέως 
3 / 5 Ν ω) ο ο 

ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος, εἶδε 
/ Ν ΔΝ 

σχιζοµένους τοὺς οὐρανοὺς, καὶ 
Ν Αν Δ 

τὸ Πνεῦμα ὡσεὶ περιστερὰν κατα- 

ΏΡΥΙΡΕΡ ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

"Ομο πἱσ]ιδίου Ένα 1, οοπιοί]ι αἲ- 

{ου π1ο, "]ιο ςίναρ ο γΊιοβο 511908 

Τ απ πού ΥΓΟΥΤΙΥ {ο 5ἴοορ ἄοπα 

απ «Ἴοοβο. 1 Ἱπάσοα 1Π11Πςύ59 

γοι αἱ χγαίον, Ῥαΐ ο ον]. "1πη- 

11ΟΥΦΟ γοιι Σἰπ. ἴἶιο Ἠο]Υ δρίττ, 

Απά 16 οα1πο ἴο Ῥα55 ἰπ ἴΠοβο 

ᾖαγε, σέλαέξ ὁἆοβαδ οσο Τοπα 

Ναζατοί]ι οἱ ἄαμ]σο, απ αἼνας 

Ἠππιοιδος «ὮΥ ο ομπ 1η υίμο ὁοι- 

αυ, Απά οἰπιπιοθ]αῦοΙγ ο0π1- 

1ης τή οπῦ οἳ ἴλο γ/αίου, 11ο βα1Υ 

Ώιο Ἡοανονς ἀραγῖοῦ, απά νο 

Ὡρίνϊ{ Ίϊκο α ἆονο ἀοδεοπά]ποα 

δ 

ο Γαυν 

11 Απᾶ {μονο οαπιο αι γοῖορ {γοπι 
-ν 3 3 / 

βαϊνον επ αὐτον' 
1 ΔΝ Δ : . 

καὶ φωνη Ιπροη Πήπι. Απ ἴἶιογο 6πΠΊΟ 

Ιον. Τές ρούααίίον, απά Ῥοσία απάτη α οαρί(α]. Το 

εοπίοησς ἶ5 ἐπ τοηᾶστος 11ογο Ῥουβρίοίποιδ. 1η Βὐ οί ρ]ήα9ε- 

οἱοο, ἐμ16 οοπ]ποίίοτ ο[ἴοι οΟΠΙΠΙΟΠΟΘΡ ΒΟΠΊΟΠΟΘΒ. 

τ “«Οπο ππσηίου αν 1/7 οἵο. Ἰοπ., Οαπιρ., Πἶο]ς. 
μοο]αί απΙ οδ6 Ῥίας ριςεαπύ «πιο πιοὶ γἱοηύ αρτὸς πιοῖ,” 
ενο παζαναὶ αιγαποσοηέ οἳ ιο 5οηΐοηοο, 

5, Εν, 

ΤΡΗΙς 19 

5 αρίχαρι”. ἑμάντα. Το. (ωάς), “α {λοπς, δίγαρ οἳ Ἰοαί]ον." 
6 Ἰογο χοίογς {ο 116 είταρ ΗΙσΠ. {αδίοπος ἐλλο ςαπάαἱ {ο ἴ]ιο {οοῦ. 
Ῥ]οοπιί. (ὖπι Ιοτο), “ ἴἶο είναρ (οἳ αἰναρρίπς), οἩ ]αοῖπο οἳ Ὕηοςο 

αηα]α.  « Ταἰοποῦ ” 15 οὐβο]οίο. “ Θγ]πο 'νοπ]ᾷ ποῦ Ὦο α0- 
οσναίο, 

ε«Ιοοβο;”. Λῦσαι. Που. ο (ΠΒ. .), Μα 10 119: 91 12. 
ἉΤαυκ τι 55. Τη] 18 : 10, 160. οι 11 τ 44. Όσο {1ο φτιοία- 
Ώοι Α.οἰβ 15 : ᾖὃ, « πνΊοςο βἶιου οἱ ως [οο 1 απ πού Ἰγονίγ {ο 
Ίουςο ” (2ὔσαι). “' Ὁπ]οοςο”” 16 Ἰποοιγοοί, α5 {πο τοῖς «ὁπη ας 
ο. ποραΊνο Ίογοο, αξ η « ππίνπο, ο” ο τν άον,. οἱς, 

Φοο Ἰγουδίαυ ου “ Ὀπ]οοξο.  Αξ απ οἰἰοτηαίίοη, “απο,” Θο 

Ὑμα]κοί,, Ὀλοῖς., Οαπιρῥοῇ], Τοπ. 

ἃ  παίορτ ἐν ὕδατι. ἈὉ]μαιρο, Ῥοομψ, Ιοπᾶ. Οαπιρ., 

Ἔλοπι., ΙΕ ἈΓοπίαπας, 1 α πα}. Εν σης σαι ; 

Ίρου, «π απα}”. Ὢοθ Βασγ, “ ἆαης οσα.” Τα], πο) ατα.” 
6οπιρατο . ὅ, ἐν τῷ Ἱορδανῃ ποταιεῷ, Ὑλάσ]ι ἴ]λο 10, Ψ. Ῥνοροι]γ 

γοπᾷςης, “Ἱπ {ο τνου οῇ {ονζμη πο «νι ἔιο τῖνου ο ᾖου- 

πυρ Ίῆνο ο/γοποοῦς τοπᾷσνίισ οἳ ο Ὑπ]σαίο, “ Ῥαρσανὶ νο 
αηπα,” γνας αἀορίσα ΡΥ Εγηᾶα]ο, αὖά {οπι Ἠΐπι οορίοᾷ Ὦγ ΟΥ21., 
(οῃ., απ ἴλο Ἱα. Υ. 

νο αακΠανγ. 15 κος πίσᾷ. {ο “ αἰνα]]” οπ. ἴ]ιο 
βνοππά. {μαί ΠοἨ τροᾷ ο Ἰαήσιασο οἱ ϱγααίοπ, ποῦ οἳ α- 
ἠιονἡ. Ναοί, Ἰοβίογ, Ὠίοἷς., ΟπΙΡ., Θναγρο, Ἓλνοιι, 

Ὢ  νἩ]) Ίπιπλοιδος”. βαπτέσει. Θ6ο ν. ὔ, ποίο ].  Ἰους,, 

Οωπρ. Τα].  Ἱππουσογὰ τ' Του,  δππουσίγα” ”. Ποἱσ., « σα]--- 
ἄοοροπ.”. Πωπίλον απᾶ Ώο Ἰγούίο, « χνἰνή----απ[ο 

α “η {ο Πο] Βρες ἐν Πνεύματι Ἁγίω 1ο ρυοροβίίῖου 

εἰιου]ά ανα Τίς οζἵπανγ {ογσο Ίονο, α5 ἵη ο Ῥϊπαςο, ἐν ὅδατι. 

Θοο Ιαςύ ποία, Ὦγ Ρινοβοπῦ πἼδασο, “' 6οςῦ” 15 ορπἱνα]οπῇ {ο ““6ρου 
νο, αρρανΜίομ.”. Βρίε ενου]ά νο κας ὐαέος {ου 1 ἵπ αἲὶ οαδος 
Ἰ {ο Ν. Ἠ,. Ἰζομᾶ,, Οαππρ., Ῥ σσ] Ἰανο, «1π ἴο ΤΤοίγ Βρὶνε 1) 

(1ο «ῑά ιο Ἠοίγ (ἄἱοσς”}. Νοηί απ Βρίηία Ῥαποίο 

Τα]., 6 πο]]ο Βρίνπι Θαηέο ”. Ἴρου, απ Ὡδρίνίοα Φαηίο,” 
αλα Ας ης νου 5 αι βαρρ]οπισηῦ, 1 οποπ]ά ο Πα[οισαα 

Τὸ 16 ηο]πζσί, {π Ῥνασ]τοίς (ας 5αρρ]οπιοηίανγ) ἵη ἴπο 1ρου., “οι 

αιο]]ας ἀῑας [αιιο] τῖπο κα οδαθ.” 

: «γγης Ἡηπιονσοί.”. οσο ν. ὔ, ποίς 1. 

α«)γ σοι; ”. ὑπὸ Ἰωάννου. “ΟΙ αξ πδγιηποπία], 18 οςΏςο 

Ἰοίο, ο Ίγοξίογ, ναἷκοί, Οαπιρ., Ὀπαυρο, 1ομᾶ., ΣοοἩγ. Εμ 

ζἩαησο 5 πια]ο {η αἲὶ οἐπη]αν σπδος, 1π Ομῖς ΠουΙδΙοΗ. 

νο Ώιο Ζογα”. τὸν Ἱορδανην. Ἴλο αχἠῖο]ο ἶ5 Ῥνοροι]σ το 
ἐα]ησά Όγ σσ], Ώλαυρο, Ὠίοῖς,, Γμοιι. Τωπίμου αιιά Ώο Ἰγοίίο 

“πα Φουίαα;. Ἰθ]ο., η ο Ζογάσπος” Θ, Εν « ἆππς 19 ὁοἱ1 

ᾖαίμ;”. βραµ. απά 1ρου., σι οἱ ζΦουζσατ”. Ἠαὶμ «πο ἀἱοτάσπο.᾽ 

Τμίς πουν. {ς αἴναγς ποσοπαραπίος ὮΏγ ἔἶο απὐϊαίο Ἱπ ἴμο Ἡ. Τ 
Δ4 ο Ἰάἱοιῃ οἱ ἴλο ἄγοοίς απά πο Ἠς]ι ἵς ἰπή]αν ΤΠ. γείογσηέί 
{ο {ο παπ]ος οἱ γίνονα, λλο αχἠίο]ο ϱλου] αἰαγς Ῥο ἑπηδίαίσς, 

ο «ἠπηποβίαίοίιγ; εὐθέως. Ες υγονά 15 τοπάστος {π Ενα 1 
γ., πιπιοβίαίο]γ,” α οαἰσλίνναγ, ο {ου απά ἵ ᾱ. ΥΟ 
(ον; Ἰηβίαησοβ, 49 60ΟἨ αφ. «Αν Ἱπηπιοἰαία]γ ” ἵ6 πο {η 6Η 
1ΠΟΠ προ, ἨΠί]ο « [ον απά. «θἰναἰολίσναγ απο, {ο 847 ἴ] 

Ἰοᾳοῦ, οὐςο]εεσηὲ,; Ἰ Ἱανο τοπάονοί ἵν τονή/ οι) Ὦγ ιο ἠνδύ ἔουπι 

Μορί οἳ ιο Ἱπίου 1πο]ἱρ]ν ἐναηείαίου Πάνο οιηρ]ογαᾷ “ Ώηηιο 

ἀἰαίο]γ.” 
ἆ «Ῥηνοῇ ;”. σχιζομόνουε. Ἰουᾶ. " Ἔ]ο ᾳοπονῖο 56150 οἱ {]χς 

νου, 18, {ο ρα αδιάη, ἰο δοραγαίον’ Τλ4ἀσΙΙ. Ἔλμο γοπ(στῖης; οἱ 

ὕιο Ἡ. Ὑ. οπἱοἰμαίοᾷ ἵπ. ἰἶιο  οω]οῦ αρογίοβ”. οἳ ἴνο Ὑπ]αίε 
ἨΊιοο σχιζοκένους Ίαν Ῥοοι οοι[οιησᾷ, ΗΕ] ἀνεῴχθησαν, Ἱ 
Ώιο ρανα1]οἳ λΙαι!, ὃ «10. Βασ] Πἱ {προς αἰίοπαρίς Το αγπιοηέσι 

Ειο ανγ]έους, ἵπ α ὀγείοη, οπαο]ι! ποῦ Ὦο Ἱπηίαίοά, Λουί, 6 ροῖς 

803 6195.” 



ΤΗΕ ἀΟΡΡΗΕ ΑΟΟΟἨΠΡΙΝα ΤΟ ΜΑΗΒΚ.- ΟΠΑΡ. 1. 

ΚΙΝᾳ ΣΑΝΜΕΡ) ΥΡΗΡΙΟΝ. 

ἩΘΑΤΘΗ, σα/ὔπρ, Το αγ 1ΗΥ Ῥο- 

Ἰογοά Βου, ἵπ ποια 1 απ οι 

Ῥ]οβδοά. 

12 Απά ἀπιποΠΙαίαΙγ ο δρ]ν{ 

ἀπνοῦ η Ἠϊπα 1η{ο {1ο πη]]άσχποςς, 

189 Απά Ίο πας {ηθιο 1π Ίο 

π]άογποςς {ογίγ ἄαγε ἱοπρίοά οἱ 

Φαΐαη; απᾶ Ίαβ πι ιο π]]ά 

Ὀουδίδ; απ {116 απρο]ς παηϊδίογοᾶ 

ππ{ο Ἠΐπι, 

14. Νον αἲῖον ἐῑαί 2οἶιπ πας Ριῦ 

1η Ρ6Ο, ϱ/ 65115 οαπ1ο Ιπίο ἄ9]1169, 

Ῥτοασ]μίπς ο ρο5Ρθἰ οἱ ἴο ΙπΠρ- 

απεπκ ΤΗΣ. 
3 / » ω 3 «ν 8 ο 

ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Συ εἶ 
ε κ” ΝΔ ω 

ὁ υἱὸς µου ὁ ἀγαπητὸς, ἐν ᾧ εὖ- 
/ Ν Ν Αν 

δόκησα. ᾖἹ Καὶ εὐθὺς τὸ [1νεῦ- 
» 3 / 3 Ν 3) 

µα αὐτον ἐκβαλλει εἰς την ἐρη- 
. ον 3 ο 3 . / 

µον. 1 καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμφ 
/ / / 

ἡμέρας τεσσαράκοντα, πειραζό- 
Ν ω ον ο 

µενος ὑπο τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν 
ΔΝ ο. / 

µετα τῶν θηρίων" καὶ οἱ ἄγγελοι 
διηκόνουν αὐτῷ. 

Ἡ ΤΓΤΏΤΑ δὲ τὸ παραδοθῆναι ραδοθῇ 
τὸν ᾽᾿]ωάννην, ἦλθεν ὁ ᾿]ησοῦς 

3 Ν / / Ν 

εἰς τὴν .ἴ αλιλαίαν, κηρύσσων τὸ 

ἨΤΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

γοίοο «Ποπι {πο Ἰθανστβ, 58Υ- 

Ίπο, Γηοι αγὀ πιγ Ῥο]ογεᾷ 90η, 

η Ὕλοιι Τ απι πο] ρ]θαδοᾶ. 

Απά ἱπππθβίαίο]γ {πο Θδρὶτν 

(ροπάθί]ι Ἠϊπι {οτι Ιπίο ἴο 

ἄοβονί. Απά Ίο πας ανα, ἵη 

Όιο ἀοβονί, {ογίγ ἆαγδ, Σ]οά 

ΡΥ ῥαΐαης απά παδ πι {πο 

πὶ]ά ἸῬοαςί5; απᾶ {ο απρο]Β 

πηϊπ]ςίογθᾶ το ήπι. Νου ανουὶ 

1ο πας ἀομνοιοᾷ Ἡρ, 6518 

0.116 Ἰπίο ἄαμί6ς, Ῥγοδομῖηρ 

Ώιο ϱοβρο] οἱ ιο Ἱάπράοπι οἱ 

γα 2 

μ- 4 

» / - 

εὐαγγέλιον τῆς ἄοιη οἳ (ο, 
Θεοῦ, 15 15 Απ δαγίπρ, Τ16 πιο 15 {]- 

Π]]οά, απά ο απρᾶοπι οῇ (α.οά 15 

/ σε / 

καὶ λέγων, Οτι πεπλή- 
ε Ν 

ρωται ὁ καιρὸς, 

/ - 

βασιλείας τοῦ ει σοι ἀοᾶ, απ εαγίπο, Τ]μο Όπιο 18 

Πι]β]]οᾶ, απᾶ Ώιο Ιπρᾶοπι οἳ 
5/ ε 

καὶ ἤγγικεν η] θοἆ κἆγαγοῦι ποα.; τοροπύ 

ο 00η ιο Ἠσπνοπε: ”. ἐν τῶν οὐρανῶ». 8ο 1 ν. 10 (ΠΒ. Υ.). 
Τη αἲ] οπφσς, Ι πνοι]ά ππαίκο ἴ]ο Ππτιπιδο οοιγοβροιιά αγ] {ναί οἱ 

Ώιο ἐοχί, Νους οὐρανόρ οοο1Β. 14 18 ἐ1ᾳ6, ἐ]αί ο εἱηση]αν αά 

ρίπταϊ ΠΟΥ ο{τθμ ρο οοἰποϊάοα{, αοσον]ης {ο Ηοῦνονν 11δασο, 11], 
35 ο]ου {οι {65 πςοί 1Ἠ οι. Ἰπησήασο, οχηούηοςς αν]. θιδίαῖἩ Ἡ 
Πίογα] τοπζσγίηρ. 3ο Ὑαϊοί, Ῥΐοις, Ἠ1οΗ[,. Ὑπα]ς., ἴδνας., ἈΓουί, 

Ῥρσα, “ ο]ῖς;”. ᾱ. Ἐν. απᾶ Θ. Ἰδγ., ο οἴοικ  Βραῦ. οπὰ 1060., 
ρ .. 

α οἶε]ος ; ” Βγγίας, ᾗ11ο.. 
- 

{ αροπζσί]ι Ἠΐπι Γουντ. αὐτὸν ἐκβάλλει. Ὁμαιρο, 16ΥΥοΟΠΙ6, 

Δ]ήιοασι ο Ἰάσα οἵ 7ογος απᾶ σ[}ογὲ 165 οἴίοη οοπνογος Ὦγ είς 
νουὈ, Οἱ]ο» οπ508 οσον ἵπ Ἠλίο] ας Ἰᾷσα 15 ἠνορρεᾶ, ανά ἰλο 
Ώιοπρ]μό ἵς Αἰπιρίγ ἐἰναί οἱ θεπάπς οπή,  Ἴλας Μαζί, 9 : 58, 
“Ῥναγ γο {λουσίουο νο Τιονᾷ οἳ 11ο Ἰαυνοςί, ἐἶναῦ Ίο αν] δοπά 
{ου{Ἡ Ίθρουοις”'--ἐκβάλῃ ἐργάταρ. {ον 10 τ 4, “ιο ραἑοίῃ {ονί]ι 
8 οπη ϱἶοορ ”'---εὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ--- ο ᾳοοῦλ Ἰο[ουο 
Ώλοπι”. Μαέ, 9 : 26, Ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλορ---' ΝΊιΟΗ ἴ]ο ροο- 
Ῥἱο (ουογ/ᾷ) Ἱνουο ρα {ον Μας 1 τ 48, “(ουν εοηῦ Ἠΐπι 
αγ ᾽---εὐθέωε ἐξεβάλην αὐτὸν. ἆπ8. 2: 9ὅ, ««πὶιο ας χοσοϊνος 
Ώνο πιοββεΏσες, αιιᾷ βοπΐ ἴοια ουξ αποίον γαΥ ''---μαὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ 
ἐκβαλοῦσα. "λο ρανα]ο] Μαἰί, 4. : 1, αοπβύτης Ί]ιο αΏουνο 1οηᾷοι- 
πρ ἀνήχδη εἰς τὴν ἔρεμον----(1 658) “ πνας Ἰοά τρ ἰπίο ἔλιο τν Ἱ]ζοι- 
Ἠπθςς”. (ἀοςονί). Ἠνοίδομ,, ]αοίο τέ οπσαὶ, αὐσαὶ αλίηινς, υοχῦο, 

οο]ιογἰαιίοπο, ἐπογερίίαίοπο, οπη{έο, {ῦεο αὐέγο Βγιαο σιλιαδὶ 

οιπα οὐ αχ]{, “ {ο εομᾷ {ογ{1,” ας ο Ιήιᾷο οἱ βἰσπίβορ{]ου αηήοᾗ 
γομᾷσις 16 ο Ῥνορου ορἱνα]οπό {ου ἴλιο ἀγοοῖς γουρ. Τὲ πιαγ Όο 
πάᾷσᾷ ια γοοπῇο]ᾷ Ίνας ἀοβησα ἐς Υου) {η ἔ]ιο 4Ώογο πιοζῇῖειί 
8ο/5ο, {0 οΥ4ΕΊ {ο ἀσραγὲ, ἰο δοπά αιθαί, ἀὐσπιίος, Ππιρο] {ο σοι” 

Ρα ος, πειραξόµενας. ο Ἰγούΐο, “γνανὰ νογκασ]6;”’ Ἠοῦ., 

«νο αὐοπιρί, ἴο 4Ε54Υ, ἔο ἑσπηρί, {ο Ῥγονο, {ο ριῦ {ο {πο {ορί,) 
“Το ἐγ” εουγοδροπᾶς ποοινο το] γι πειράξω. « Ποπιρί”. Ἱς 
πβαᾷ Ἡπ 5ΟΠ1Ο οα5ος ἵπ ἐ]ιο 10, Ύ. γ]οο οπ1 (ίς Ῥιοβομύ 8Βοη5ο 
Όιο ἘωσΙθῃ γοπᾶσν ἵς Ἰοπᾷ {ο Ῥο]ίονο {ναί αοά ὑιεῖρα Ίπποι {ο 
51η, Τμο γογά 18 ποιυ 3ΊΝΑΥΡ Ἱμᾶογείοοᾶ {ο ϱ6ΟΠΥΟΥ {]ιο οι 

οἳ απ ο[[ογὲ ἰο ἴσαά οπο ἴο υἰο]αίο {ια Ῥίυίπο ἴαιυ. Ποιο παγ 

Ῥο α {0ΥΥ ΠΕίΛΠΟσΕ, 5ο} ας ζαπηςς 1. : 18, Ὕνογο “ {οπιρί 3 πνοπ]ά 

Ῥο πιοβῦ αρρτοριαίο, 5Η]. Ίπ ρεπεγα], 1 Ἰνοπ]ά πδο  ἐνγ αξ πιοβέ 
οχαοῦ, 11 αἲ] σα5ος, ἰ]ιο οσον πη]] ππᾶουβίαπᾶ {ιο παίανο οί ιο 

οἱ οἳ “ ὑπ] πννουύ ἴ]ιο ἆαπρον οἱ Ῥοΐης ηπὶςίοι], 

Σα ον ὑπὸ, “Το” 18 μο Ίοησου πβοᾷ {ο Ἰηζϊοαίο ἐς οσ1ίδε 
ο) ασοπὶ. Τὰ ΟΥΟΥ Ἰπδίαμοο Ίνονο ὑπὸ πι πο ροπἱάνο 1η(]- 
σαΐσς έιο οα1ςο, 11; 5μοι]ά Ῥο γοπᾷσνος “05,” οἳ  ζτουρ]) Το 

{ογη]οΥ 15 ϱοπονα]]γ Ρχοίοναβ]ο; ας διὰ πιαΥ Ἠαγο πΏ πΏργορι]αίθ 
οᾳιἱγα]ομύ {η “ {μνοιισ].. Ὕακος, Ὀ]οῖς,, η οβ]οΥ, 9ηαγρ6, Γ191η., 
Οππ]ροἩ. Τη αἲἲ οαβος Π]κα {1ο ῥνοδοβί, 1 προ “ Ρ7.” 

{ «ῃρί πο] οσο 1η ἐμο ο. Ὑ. Ῥο[οτο “ δοιπ,” 18 α]ίο 

ππρονβποις, Τὸ 15 ποῦ οπιρ]ογοᾶ Ὦγ Ἰγαϊκοί, Κοπά,, Εἱοἷς,, 1 0ς- 
Ι6Υ, βμαιρο, Οαιηρροῇ, Τγηάα]ο, οἳ .6Πουα. 

) «οὐ πας ἀο]νεγοί 1β;” τὸ παραδοθήναι, λατρο, Ἐ6ο]γ, 
ϱ, Ὑνακοβοιᾶ, Τίς νουῦ οἱσμ]ῆος, {ο ἀοῑίυσν ι1μ, ϱτῶς οὐστ ἴο απ 

πο. ιο οὐ]εοί ἴοι Ἠν]λο]ι νο αοὐ ἶς Ῥου[οιπισᾷ, πηδύ Ὦο αθοοι- 
ἰαϊποῦ {ποια οἱ]ιεί αὐογάς οχῃιοβςοᾷ οὐ τιπάριβίοοᾷ. ΒΠοι]ᾶ 16 Ῥο 

ΏοσςξξαΥΥ {ο Ιπᾷίσαίο Ίπονο {λαῃ ἐ]ο τοι Ἱπαρ]ίας, ἐἶιο ο ραίς πιαςί 
Ῥο ΠΙ]αί Ὦγ α εαρρ]απιοΏύ. Τη Ολα Ἰηβίαμσα, 1ο Ἡ{ονα] τομάστίης 
πἡλοαῦ ο εαρρ]οπιοπύ {5 ἀοσπισᾶ θ(ῇοίοπέ, Ῥοο Τλοῦ. οἩ παραδί- 

δομα, Τλο νου 16 νιᾷσγοᾷ τωί/ουπι ἵπ ιο Ἠου]είοι οἱ ἐς 
ᾳοβρο]. ο ἨΓοίίο, “ {ομαηπος Προν]ο[ον ναν;”. Ῥοιμ.,  Σοπη- 

ποσα ονογρο]ογοιά ἵναβ; 8. 1,  σαπ οπέ έῑό Ἠννέ,”. μου. 
«ᾖοβρπσς ἆο 5ου οπἰγοσαᾶο πας; Ὑπὴρ., “ χαδέας ος; Ῥστα, 
«αρα θαν (αἱ Ἔμο χοπάσνῖης οἱ Ἰὔναςπιας, 6 σοπιρΓοποηβς οξξοῦ 

1οαπηςς,” 6αγο χῖδο {ο ἐναῦ οἱ γηδα]ς, “ α[ίου 1 οἶνὴ Ίνας {α]κοῃ.” 

Ίομσο ιο ΘΠΟΥΩΝ, “ αἴἴου ἆοἶ γαρ οοπηπη] ἱοιὶ {ο Ῥιϊκο” αιιᾶ 
Πιο Ὦ, Ὑ. ιο νοῦ 15 χοπᾷσγοᾶ α5 αΏονο ἵη (10, Ὑ;) Τα{ε. 10 211, 
19,215 24191 Μας 1919, 11. Ἐοπι. 8:35, 1 0ον, 10 124. 

κ «ᾖγωποίμ πουν)”. ἤγλικεν. Τοσμγ. 8ο Τμήτο 9118 (Ἠ. Υ.), 
ὃ καιρὸε ἤγγικε, "πο πιο ἀνανοῖι ησαν” ὅα9. ὅ : 8, ᾗ παρ- 

ουσία τοῦ Κυρίου ἤγγιωε, (10. Ὑ.λν ιο οοπιίπς οἳ Ίνα Τιουά 



ΤΗΠ αΟΡΡΕΕ ΛΟΟΟΗΡΙΝαά ΤΟ ΜΛΕΚ.- ΟΠΑΡ.Ι. . ὄ 

ΈΙπα 6ΑΜΕΒ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

αἱ παπᾶ: χοροπύ Υο απᾶ Ῥο]ογο 

ἤιο σο5ρο]. 

16 Νου α5 Ίο γα]]κοᾷ Ὦγ ιο 

ὅοα, οἳ (σ]]ᾳο, Ίιο βαν’ Φίπιοη, απᾶ 

Απάνον 115 Ῥτούμου, οαδ6ΐπρ α πού 

ἰπ{ο ιο 5ο: {ΟΥ {16Υ ους Πε]ιθυ». 

17 Απᾶ ὦοδ1β βαῖᾷ ππίο {λαπι, 

Οοιπο γο α[ῖθυ πιο, απ Τ πν]] πια]κο 

γοι {ο Ῥοοσπηο ἤδ]θυς οἱ πιοη., 

16 Απά βἰγαἰοΏίπαγ Ίου {ου- 

Βοο]ς Πιαῖν ποῖς, αππᾷ {ο]]οινος 11η. 

19 Απά πηθη Ἱο Πα οοπθ α 

Ἠ{{]ο {νου {Ἴχοπος, Ἡο 5α1ν ὁ α11ς5 

ἴλο σον οἱ Ζομοᾶοο, απ ὁοἶνπ 118 

Ῥτού]μαυ, ἩΠο αἶδο πογο 1π {1ο 511 

πηοηθ (πρ ποίν ηθίδ. 

30 Απ βἰναἰαμίναγ Ίιο οα]]αά 

Ώιοπι: απᾶ {1ου Ιαξί ἴοίν {αί]ιου 

Ζουοᾶσο ἵπ ἴ]ιο 5Η1Ρ ση (Ἡ ένο Ἠϊγοά 

βοτγαπ{β, απ αγοπῦ α[ίθι Ἰήπη. 

3ἱ Απά ου ποπί Ιπίο ΟαΡοι- 

ΠΟΠΗ: απᾶ δἰγαἱοΏίπναγ οἩἨ ο 

βαρραμ-άαγ Το οπίογος Ἰπίο Ίο 

ϱΥηασορΙο απᾶ {πιρ]ή, 

22 Απά με πονο αδἰοπίρ]ιοί 

απββῖς ΤΕΣΤ, 

βασιλεία τοῦ Θεοῦ: μετανοεῖτε, 
/ ων / 

καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 
10 αν 9) ον Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν 

/ - 5 

θάλασσαν τῆς Ταλιλαίας, εἶδε 
χ 

Σίµονα καὶ ᾿ 4νδρέαν τὸν ἀἆδελ- 
Ν 3 / ρ 3 / 

φον αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβλη- 
στρον ἐν τῇ θαλάσσῃ" ῆσαν γὰρ 
ἁλιεῖς ἳ καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ η- 

σοῦς, {εὖτε ὀπίσω µου, καὶ ποιή- 
ς .] / ς ο) 3 / 

σω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώ- 
/ / Δ 

πων. ᾖ Ἱαὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ 
ὧ / 

δίκτυα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὖὐ- 
. Ν . 

τῷ. Ὦὃ Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν ὁλί- 
5 ΄ - 

γον, εἶδεν ᾿]άκωβον τὸν τοῦ ζΖε- 
/ ν 2 / χ 9 

βεδαίου, καὶ Ιωάννην τὸν ἀδελ- 
Χ - Ν -. 

Φον αὐτοῦ, καὶ αὐτους ἐν τῷ 
/ / λ / πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα. 

20 »/ »Σ υ / 

εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτούς" 
Ν / Α 

καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν 
Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν 

μισθωτῶν, ἀπῆλθον ὀπίσω αὐ- 
τοῦ. 

/ 

3 Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Ίκα- 
/ Φ / 

περναούμ' καὶ εὐθέως τοῖς σάβ- 
» ο) 3 Ν 

βασιν εἰσελθῶν εἰς τήν συναγω- 
Ν ν / 

γὴν, ἐδίδασκε. 3 καὶ ἐξεπλήσ- 

Ν 
και 

ΤΕΥΙΕΏΟΩ ΥΠΠΗΡΙΟΝ. 

ουν 16 

88 Ἡο "πας Ἰγα]ίπο ὮΥ {ο 568 

ιαπ Ῥο]Ιουο {ο σοβρε]. 

οὗ «α]]θο, 11ο δα ΦΙΠΙΟΠ, απἆ 

Ἀπάχουν, Ἡ]5 Ῥτοίμου, οαβίάπο α, 

πού 1Π{0 ἴλο 6οα;". {οΥ {μογ οτο 

οββΙιοΥΡ. Απά θδαρ οαᾷ {ο 

ὤπαια, ΟοπΠθ αίου πιο, απά Τ 

ΙΠ]. πια] τοι «Ἕδοσπιο πελλοιυς 

οίπιθ!. Απά ΙπιπεζιαίοΙγ [που 18 

1ου {]νοῖν ποί απ {ομοποᾶ 

Ἠη.  Απά "οοῖπο οἩ α Πδί]ο 

Γα9{1ς) λοπος, 19 5.1’ 241168, 

ο «ον οἳ Ζεροᾶοο, απ 2ο], 

μἱ5 Ῥγούμον, πο αἱδο Ἴδυο 1η 

Όιο 511Ρ, πιοπᾶίπα {οί ποίς. 

υ1 ο Απά πππθβϊαίοΙγ Ίο οα]]οά 

Όποια; απ {ου 1ο[ὐ λαῖν {αὔ]ιου 

Ζοροᾶσφ ἵπ ο 511 υηζἩ ο 

Ἠϊγοᾷ βογγαπῖς, απᾶ πνοπῖ αἴίου 

μϊπι.  Απά πογ πνοηῦ Ιπίο Οα- 

Ρον πη: απ ἠπιπηθάϊα{οΙΥ "οπ 

Όνο εαρραζ]Ἡ Ίο οπίθνθᾷ Ἱπίο ἴο 

ΑγπασοσἹθ απᾷ ἰαπο]μό. Απά 22 

ἀνα ού] π]σ]ι”, Το νους ἶς πδιιο]!γ τοπᾶσνος 1η ἐλο 10. Ὑ., «ἴο 

Έ]ο Ῥον[οοῦ {5 τιεοᾷ. {ον {ιο Ῥτοδοπί 
Ἡλοι απ πΟομ. οομηπιοποσᾶᾷ ἵπ Ρραδέ πιο απά ΒΜ] οομίίμαος, 

1” 6οππο ησαι;” οἱ “ πὶρ],” 

Ἐγο]]., ᾷ 50, Ρ. 199. 

βποσοςί ἴο ρνγορτϊοίγ 

Ἰη ἴλλο 0, Ὑ,, Τω]κο ὃ 

ο ῇῄο]οις;”. ἁλιεῖς, 

5505, 1. οομ{ουηϊϐγ αν ήν ριοβομύ Άδασο, 

:2. 

Τ Ἱανο γοαϊησα ίς γνουῇ, απά γοῖ, ἵ 

οἱ ιο (αίήπς “ Πβονππου {ου 1, ἵη αἱ 

« Ἠ1ρμουπιοι 16 {ουπᾷ 

1 “γογ" πλίοὰ 16 Ρ]ασοᾶ α[ίον ««τορουό  {π ἐμο Ἰ, Ὁ., ἱ6 Ἱπη- 

πΟοβεα.Υ, ας ποιο {5 πο οιηρ]ας]ς αγ]]ο] γοηαίνος ιο ποπ πα ἑἶνο 
{ο Ῥο οχργοβεος, οἵ]ιου ἵ {ιο (ἀτοσῖς οἳ Ἰθηο]{ε]. ιο ποπιηα]νο 
18 ποῦ Ἰπβονίοά Ὁγ Ρίοῖς, Οαπιρ., Ἰγμᾶα]ο, ΟΥΑΗ., ἄομονα, Ὦος]γ. 

Ὀουοναὶ Ἱηβδίπησος οἱ ἡ]ς Ἰπά οσοι» 1η ἴἶιο 0, Ὁ, οἳ λαν]ς, η αἲ] 

ή ο]ι {ιο Ἱππρογαίίνο ας α ποπιίπαίνο οκργοβοί], {λοιια] ἴ]ιουο 
ἵδ πο οπηρηῃβίθ, «ΑΦ ἴ]ιο Ιάΐοπις ο ἴἶιο (γοοῖς απ Ἰωπο]ίεῖι αὖο 
οίκο ἵῃ απο] οᾳ5ος, Τ {ο]ἱουν {ο {οχέ, απᾷ ἆο ποῦ οπιρίου ο ποππῖπα- 
ὤνο, 

5 ννας γα] πας περιπατῶν. Ὑτα]κα[,, Φλανρο, ἷσ]ς, ιο 

ρααἱοῖρῖαΙ οοηεἰχασίίου {5 οπιρ]ογοᾷ ῬΥ Ιζομᾶ, Ὑπὶο.,, Μοπέ 
κ Οπβία[ίο, ὥραμ., 1Ρο0., Ῥο]α, 

δα. δοπεεο[οπ ἵ5 Ῥ]ασσα «του “6ο” ϱγ Όματρο, Α. Οαπρβοῖ], 

αιᾷ ο Ἰἡοίίο, Το οομησοξίου οἱ {ἶιο οἶαασος, “οακήπα α- πο 

1η{ο ιο 56.” αλά, “ [ον {1ου Ίνογο {Ἴους,” 16 {οο ἠπέύπαίο [ου ἴ]ιο 
οοἶο", ἈῬογοα] γευρίοβς Ἰπο]ιί]ο « [ον που Ίνουο Πε]οις” {πα 
ποσοη{μοαῖα, 45 {πο Τ, Ἡ, οΆ 1611, ἨΤοβ]εγ, ἄοπανα, απά Ἡλοίπια, 

Ρ «ροπιο”. Του ἴἶο οπιἰεείοη οἳ “γα” αβ ἴπο ποπηϊηαάτο, 5οο 

γ. 15, ποίο 1. 

Το” {ο αἶοη ο ο ΠμπΙᾶνο, 15 ΡΥοροΙΥ 
Ῥυ]]οπ)ς Ἐν, αν., 

4 “«Ῥοροπ1ο.” 
οπαϊδεοᾷ αἴνου. ιο] γουὮς α5 πιαίε, ἄαιε, οἵο, 

Ἐπ]ο 18., Ρ. 110. 

τ «αρῖῃα ΟΠ”. προβὰρ. Ἰοηᾶ, Ὦοοἱγ, Τλοπι, ο Μα 
4:91 (Ἠ, Ὑ.), προβὰς, “ βοῖης ου.” Ποῦ., προβαίνω, "ἰο ϱο 
Ῥογωαγε], ο αὔυαποσς. Ὑπἱο., Μουί., 1ὐναδ,, Ὄσπα, Οσδία]ν, “ ρνο: 

αινοββ"ς;”. Ὠο]ς., “νοογίσοσπαῦ πάς,” Τά ᾷοΙ] 6αΥ5, “Τη οοπι- 

Ροβίέΐοι ἨΥἱθ νοιὈς, σερο 8οοπΙ5 βοπιοξίπιος {ο ο απίέο Ῥ]οουαρίϊς, 

Ραΐ 16 πδια]]γ Ἰηγο]νος ἔ]ιο ποίΐοο οἱ ο, οτι.” 

5 «ο Θα ῦηα{] : ”. τοῖ σάββασι». Ὦο Ίωπκο 13 110... Ὅτος- 
1Υ, Ώμανρα, Ὠίοίς, Οαπ1ρ. ὃν Ὦσ απ δαρραςς”. ο Ἰψοιίο, 

ἁ αι Φαρρα( «Ῥαγ 18 εαροιβποΠς, Τὸ ἵ ο εοᾷ Ἱπ. Επί 
οοηοαοίίοι (Μ.Ὑ9), Λαι]ς ὁ 1 91, 38. Τα]ο 61 6 18 1 10, εἶου 

Μλουο σάββατον 006Ν158. 

1 



ΤΗΝ ἀΟΡΡΗΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝα Το ΜΑΗΚ.- ΟΠΑΡ. 1. 

ΚΙΝ ΑΛΙΡΡ) ΥΠΠΡΒΙΟΝ. 

οὐ Ἰής ἀοοάῖπα: {ου Ίιο πιο] 

Έιοιι 5 οπο Όμαῦ Ἠαά απἰ]λον1ϐγ, 

απ ποῦ α5 Όιο βο.1968. 

28 Απά μονο να ἵπ ἠλοῖν 5γηα- 

8ορπο α πια πμ απ Ἱπο]ος 
βρδ; απᾷ 1ο οιἱοά οιὔ, 

24 ΦαγΙπο Ποῦ 6 41ΟΠ6; Ὁηιαῦ 
Ίανο Ίο {ο ἆο να μου, Ό]οιι 

1ο8ιι5 ο{ Ναζανοί]ι απὀ ἔ]οιι οοπιο 

ἰο ἀοβδίνογ απ. Τ πουν ἴλος Ίνμο 

Όποι αγ, ἴἶλο ΤΤοΙγ Οπο οῇ οᾶ. 

20 Απά 6 ορας τορι]κεᾷ Ἠΐπα, βαΥ- 

ἴπο, Ποιά {1γ Ῥοασο, απᾶ σοιηο οιιῦ 

οἳ Πάπα. 

36 Απ πο ἴ]ιο ππο]οαή βρίν]{ 

Ἰαά ουν Ἰήπα, απά ον]σᾷ πι α 

]οαᾷ γοίσα, ο ο1πο ού οὗ 11η. 

ϱἵ Απά νο Ὢονο αἰ] αιπαγοζ, 

ἀΠΒΟΙΛΠΟΙ. Ἰλιαῦ ον. αποβοποᾷ 
ΩΠΠΟΠΟ {μοπιδο]νοβ, δαγ1πο, ος 

Μπο ἵς 5 σ]αί ποι ἁοοίίῖπο 

ἵε Οδ Του ση παὐμον ὔγ 6Ο1η- 

απΏπκ ΤΗΣ, 
5 9 ο] α ε - ο 

σοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ: ἦν 
Δ / » Δ ς 3 / 

γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὧς ἐξουσί- 
ή 3 ε 

αν ἔχων, καὶ οὔχ ὡς οἱ γραμ- 
Ἀ 98 ν 9 : α 

ματεῖς. καὶ ἦν ἐν τῇ συνα- 
α ο / 3 / 

γωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνευ- 
/ Ν 3 / 

µατι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε, 
9 / 5) τι { ε ΔΝ Δ 

λέγων, -α, τὶ ημιν καὶ σοἱ, 
. - / . 

Γησοῦ Λαζαρηνέ; ἦλθες ἆπο- 
ιά . σος 5 

λέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ 
4 ο - 5 . 

ἅγιος τοῦ Θεοῦ. Ὁ Καὶ ἐπετίμη- 
αν » α. / 2) 

σεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων «Φι- 
/ / 3 .ν 

µώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. 
’ κ... Ν . 

3 Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦ- 
Ν / / 

µα τὸ ἀκάθαρτον, καὶ κράξαν 
- / 3. ς. μα 

φωνῇ µεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 
μμ. / / 4 

καὶ ἐθαμβήθησαν πάντες, ὥστε 
. Ν ζ Ν / 

συζητεῖν πρὸς αὑτοὺς, λέγοντας, 
/ 3 [ο] / ε χ ς 

1ΐ ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχη ἡ 
Ν ο ο » 5δ{- / ΔΝ 

καινη αυτή, οτι κατ έξουσιαν καὶ 
- / αν / 

τοῖς πνεύµασι τοῖς ἀκαθάρτοις 

ΠΡΥΙΡΠΡ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

Ώου ποχο αδἰοπϊσμοᾷ αὖ 15 

εἰοασ]ήπο, {οΥ 1ο ἑαπρ]ῦ χο α8 

οπο "Πανίησ απὐλοῬ1γ, απᾶ πού 

5 Ίο 5ο.1568. Απᾶ {ποιο νγας 

Ἱπ Ἰμοῖν ΑΥγπασοστο α πια. στ] 

αη πποίοαη βρΙ1δ: απᾶ πο οτ]οά 

οτ{, βαγ11ο, "ΔΙ { π]αί Ίανο πο 

{ο ἄο γι ἴιοο, "σοβς οἳ Να- 
πατοί]ι 2 Ἱιαξῦ {ποτι οοἵπο {ο ἆο- 

Βίνογ. τι... ἸΙ Ἰκπιον μου π]ο 

ἄνοι ατξ, {πο ἨοΙγ Οπο οἳ ἄοάα. 
Απά ἆοβας τορα]καᾶ 11πή, βαγΊηρ., 

Ῥο εἰ]ομύ, απά σοπἹο ού ο{ Π1Π, 

Απά ιο τποίοαι βρί{ 5οοΙ- 

να]ρίαο Ἠη, απ "ογίπρ οπῦ 

ΠΠ α 1οπᾷ γοῖσο, σαππο οτ{ ος 

μή. Απ Πιο γγουο αἲ] αππασοᾷ, 

15ο ὑμαῦ Π1ογ αποβοπος απιοΏρ 
ἤποιπσο]νσς, εαγίπο, "Ἡιαῦ 15 

μα. νιαῦ που «ἰοαοβίης ἵ5 
Μήςὸ. {ου μι απο Ἱς 

σοπηπαπζθ{Ἡ οὖοη ἴμο πποίοαη 

τὸ ὃ 

2ὔ 

26 

ο ἵ 

ε ο {ρασμήματ” διδαχῇ. 
Η{. «Αα (δασΠίης 

νους]. 

μα Ἠονίησ απ ]ονΙ{γ ο. ἐξουσίαν ἔχων. 

Τι 0. ος, Ιοιᾶν Ὀϊοις, Οαπιρ., Θλαγρο. 
παζοι{ό.) 

Ἰοπῦ,, 1ος], 

3 αγ εἰσηίγ οἶῆιου (ής (πο ασ], οἳ τα 

Π(ΩΗ16Υ ϱ οἰυϊις ἐπδέγιοίοη, 15 οοσγοβροπάς ασοπνα{ο]γ γη {]ι ἴ]ο 

ἨνοξΙογ, Ῥμανρο, ἨΝ1ο- 

ἐου ἀῑδίογαποραπίιιν” 
δΡαΦηΑ. 

9ο (10. Ψ.], ΛΙαἲ, 
ϱ, Τν., “ αγαιό οοπυι]κοι(. Πδᾗο]. 

Ῥ]οοιαί, ἵ. Ἡ, ὧν Ἴορο, 

Ἠ. πο πὶςὶ ο σοονοίΒ, ατογαπα Παπούα ᾱ αοπίο 1πο---Ψο]ισπιοιι- 
Ῥγοίδε]ι., “' Φἰδίογηιζο, εοπιειζο. 1 Ν. 

Ἠοῦ, ει ιν 1, 1ο οοπυι]εα, ἰο 1]οιρ ἐπίο 

ιο γουῦ οἱ ἴμο νου σπάω ἵβ τιδοᾷ Ὦγ πποβ]σα] γη] ίοις 
{ο εἰαπί ααιιδίις οοπυιἰἶοι ΟΥ δΡαδΊΙ, 8ᾷ 1η {μο Ῥαςαίνο, {ο ὃα 

"μο Π{ονα] 8οιςο, {ο οι, 18 Ἱποοηςῖρίοί 

ΜΜΜΠ {Πο ραγα1]οἱ πανταθίνο, Έλκο ἆ : 58-26, καὶ ῥίέψαν αὐτὸν τὸ 

. ΑΝ” Ἔα. Ἰομᾶ. ᾱ. Οαπιρ., Ὠϊας, ἄσοπονα, ναοί 

(Πα!) Ένας. στα, ΑΙ)”. ᾱ Ἐν ΑΙ ϐ Ἐν, «Παλ 1 

Βραμ, ΑΙ ρου, ατα Τα, Οµ1” ο Ὑνοιίο «Τα! 
Ἠοῦ, (Σα), σοποτίο, αι αλα, 

Ἠ Που,” Ῥοίονο “ ἆοβις ἵς φπρογῄποις,. Τὸ νης Βνοῦ οπι- 

ρ]ογοᾷ Ὦγ 1ο, απᾶ οορίοᾷ Ὦγ "γπάα]ο αιμᾷ οἴ]ου απ]γ Τοπ] ]ν 
ΕμαηβΙιίοις. Ἡ Ἠαβ ποῦ Όσοι τιβοά ὮΥ Ἰνοβίογ, ος}, ΊΥακοε, 
Ῥἱσἷς, Φμαχρς, ΤΠοια,, Α., Οαπιρροῖ], ου Τι Ἰλοηιδοι. ιο Ῥνοποιί] 

ᾷοος πού οὐσις 1 Ψπ]ρ., Ἠναδ., Ώοχα, Οπδία],, Πίου, Ὦο ΊΥ οἱ]ο, 
α. Ἡγ., 8. 191, Όραη., ου, ου Πα], Όσο ν, 290, ποῖο 1, 

κ Ἠο Μ]ομύ. Φιιώθητι. Ἰκοιᾶ, Τος1ψ, Ἠἱοίς, Οαιπρυσῇ, 
Έμοπι. “Το Ἰο]ὰ οπο Ῥουσο, ἵ6 πο Ίομσον οπιρ]ογοᾷ ἴμ 611ΝοΙ- 
Βη0. οἳ πρι, πη]οςς 1 ϱΠ509 Ἠο ἴ]ονο ἵ5 5) αξἰοηρί {ο 
ιιοίο ἤνουα 1ο 10. Ἡν. 

Σα οομνν]θίηρ η ς Ῥουμγ, Ὠ]ας,, Τ]νοιη- 

βοῦ, Οαπιρὂο].  Τρου, ο Ἱαμήοπᾷο]ο ἁθίίαζο οοηνιρίναπιοπίο.” 
Τμο τοῦ ΠίοιναΙ]ν ἰσμίβος, ὁ {ο αι οἱ ζασογαίο, Ὀμὸ Ἴνονα, αι 

Ίμακο 9 : 99, ἰο ἴ/οιυ ὑιο οἱοἷοπέ οοπυζκίοιις αιᾶ δραΦή15, 8116]: 

45 ΔΟΟΟΠΙΡΕΠΥ οΡΙΊΟΡΣΥ, ἈήσΕ αγο βομιοίἵπιος ομ]]οᾷ. σπαραγκοὺ, 
επουρ] αδια]]γ σπασμοὶ Ὦ}. ἴ]ις (ἐγνοαῖς πιοβίσαὶ ανίίοι, Όσο 

ρε. 1 λ 

σπαραάςα» αυτο». 

δαιμόνιο» εἰ μέσον, ἐδρλδεν απ΄ αὐτοῦ, µιηδὲν β]άψαν αὐτόν--- 
Ίο οαππο οί οί Ηΐπι απ ἑανί Πέτα ποῦ.” 

Σ « οιγίηρ ουῦ”. αράξαν. Τοῦ., κράξω. Ἠνοίδοη,, “« εἶάπιο, 
υοε[/ογογι”. Ῥο (10. Ὑλν 9 1241 10 1 4Π. Ἰωήο 4:41 9 59, 

οἵο, Το αν ορίαὶ οοηςἰνποῦίοι ἶ6 πιορῦ οοποίδο απ Παγιποηί 
οἱς, Τὸ Ἠπς Ῥουυ αἀορίοᾷ Ὦγ. Ἠγηκοί,, ἸΎορίογ, ΙΚοηᾶ., Ἠγο]Η 
Ἐλοίης, 9, Ἡνι, Ῥοιρ., Ώραλ., 1ρου. 

α ρο {μαι ὥστε. ΝΟΡΙΟΥ, νακοι, Κους, Που., Ὦ, Ύ. 

οἱ Ματίς { : ὃτ. 2 Οου. ὃ : Τ, 1 Έπος,  τ . Τι ὑμίδ ορςο, {ο 
ραγσ]ο Ίας 11ο {ουσο οἳ ἕνα. 

να ηγμαί 19 ἠής 1 ΠΠ ἐστι τοῦτο, ναοί, ομᾶ,, οβ]ογ, 

Ίλοιη, ἈΙουί., Ίχνας., οσα,  ΟμΙᾳ οξύ Ποσο”. Ἠσιο., “ Ἠαῦ ἷς 

ἀἱ1.. ο ὙΝοίίο, « Ύνας ἰδὺ ἆαφ ρα νι ο ορ οσο. 8, 

Ἐνε, ὁ Ωπορί-οο (πιο οσςἳ ὁ. 1ρου, ” Ωπό οἩ οδίοῦ”. Τα], “ Ον ὁ 
απορίο 1” 

ο ᾱ {ρη]ήπο;”. διδαχὴ. Ὁμαυρο, }6βίοΥ, ΟαπιρΏοῇ, Ῥοςμγ, 

Ἰζομᾶ, Όσο Υ. 22, ποίο ἴ. 

ἆ Το οογπαμάο [η Ες ς νο παγαί ονάου, Ὁο Ῥοογ, 

Ἰκομᾶ,, Ἰνοβ1υγ, Ὀίας,, Ἠ/ακοί, Ὁμαυρο, λοιι,, ΟωαρΌοῇ, 80 

αἶδο 1π ἴ]λο 10, Ὑ. οἱ "αι]ο 4:06, νιονο ἔ]ιο (ἄνσο]ς {οχί ἶ5 ἴ]ιο 6απ1ο, 



ΤΗΕ 6ΟΒΡΗΕΙ ΑΟΟΟΗΡΙΝα ΤΟ ΜΑΠΙ.--ΟΠΛΡ. Ἱ. 

ΚΙΧα ΟΑΜΗΡ) ΥΠΠΕΙΟΝ, 

πιοπζο ο ουοι Ίμο ππο]οση 

βρΙ11{8, απά ἴλογ 4ο οΏογ Ἰήπι, 

38 Απά ηπιθζ]αίοΙγ Πάς {αππο 

βρτοαά αρνοαᾷ (Ἠνοπο]ιοαῦ α]] ὑλο 

γοςίοἩ τουπά αὈοπί ἄα]111οο. 

29 Απᾶ {οτ(]ν]θι, ΊνηοἨ. 11ογ 

πγουθ ο0Ίπο οπύ οἳ ᾖιο βΥπαροσ!θ, 

νου οπίονοᾷ Ἰπίο ο Ἱουιβο οἱ 

ΦΙΠΟΣ οπά Απάγουν, πι 24Π1θ8. 
απ ο]. 

δ0 Ῥαὗ Θπιομ)ς σνἰ[ο”ς πιοί]ου 
14Υ βἰο]ς ο α {ονου; απ αποῃ ο 
ἰα]] Ἠΐπι οἳ Ίου. 

81 Απάᾶ 6 οαππο απ {οοῖς Ίου 
ὮΥ ιο ανά, απά Ἠ{τοά Ίου πρ; 
απιᾷ ΠηπιοβΙα{ο]γ {ο {ουου Ἰο[ί Ἰου, 
απ 8]ιο πηπϊδίονος απο οι, 

93 Απά αὖὐ ΟΥΘΠ ΤΟΠ 1ο βιΙΠ 
414 δοῦ, ου Ὀνοτσ]ιί πη{ο Ἰήπι α]] 
Όναί τους ἀδοαδος, αππά Όπου να ῦ 
ΊνοΥο ροββοβδος πγ]ζ]ι ἆσν1]ς, 

ὃδ Απ αἰ] ο ο Ίναδ οπ{]οι- 
οὗ {οσοί]ου αἱ {ο ἀοοῦ. 

δέ Διά Ἱο οσο πΙαΠΥ ἠναί 
Ίγθουο δἱοἷς οῇ ἆἴνοιςρ 4βοαδος, απᾶ 
οαδύ οιιῦ 1π4Υ ἀονγ1]5; απ βιἠἴονοᾶα 

απΕβΙς ΤΕΧ1Τ. 

ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακουουσιν αὐ- 

τῷ; 3ὃ ᾿ξῆλθε δὲ ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ 
εὐθὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς 
}Γαλιλαίας. 

39 ἹΚκαὶ εὐθέως 
γῆς ἐξελθόντες, 
οἰκίαν «Σίμωνος: 
μετὰ ᾿Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 
δ ᾖ δὲ πενθερὰ Σίμονος κατέ- 
κειτο πυρέσσουσα: καὶ εὐθέως 
λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. Ὁ καὶ 
προσελθὼν ἤγειρεν αὐτὴν, κρα- 
τήσας τῆς Χχειρὸς αὐτῆς καὶ 
ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως, 
καὶ διηκόνει αὐτοῖ. ὃν ᾿Οψίας 
δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, 
ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς 
κακῶν ἔχοντας καὶ τοὺς δαιµονι- 
ζομένους' ὃὃ καὶ ἡ πόλις ὅλη 
ἐπισυνεγμένη ἦν πρὸς τὴν θύραν. 

δὲ καὶ ἐθεράπευσε πολλοὺς κακώς 
ἔχοντας ποικίλαις νόσοις' 
δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλε, καὶ οὐκ 

ἐκ τῆς συναγω- 
5 λ 
ἦλθον εἰ τὴν 
καὶ ᾿ Ανδρέου, 

9 
και 

ΠΕΥΙΘΗΡ ΥΡΗΕΒΙΟΝ. 

ρί1{β, απά «1ι6Υ οἵογ Πάπι, 

Απᾶ «ζἱνοοίΙγ 1ς (πο βρτοπά 

αὈγοιᾶ ἐλνοισι πο Ἀγ]ιο]ο 

Ιβαγγοππᾷίπο γοσῖοι οἱ αα]οο, 

Απά Ἱππποίαίο]Υ, π]ιοη. Ίου 

ΙΟ οτί οὗ ο βγΠασορπο, 

ἤιογ οπίοιοᾷ Ἱπίο ἴο Ἱοπβο ος 

ΒΙΠΠΟΠ απά Απάτον, πλ 691168 

απᾶ σο]ιπ. Ὀπί Φποι”ς ΧπΙΟίΙοΥ- ἕ 

1η-]αχν 1αγ αἷοίς αν α. {ογου; 

απ πΙπαπιοβἸαίο]γ αυ 1ο] Ἰήπι 

ο]ιου, Απᾶ Ίο σπ1πο απᾶ ἔοοῖς 
ου Ὦγ πο μαπᾶ, απ Η [τος Ίχου 

προ απά πιπιοςΙαῇο]Υ {1ο {ογου 

1ος Ί1ου, απᾶ δἶο ηϊηϊδίονοᾷ {ο 

πο. Απά "ονοπίπς Ἠανίης 

οοπηο, Ίου μα 8η. οροὔ, Τ1οΥ 

Ῥγοιισ]έ {ο Ἰήπι αἲ] {πο δῖοῖς απά. 

ρίο ᾖοπιοπῖίαοξ, Απ ιο πΥ]ο]ο ὁ 

Οἱ γαβ σαΐζ]μογοᾷ ἰοσοῦμου αὖ 

Ώιο ἆοον. Απά Ίο Ἱοσ]ος ΠΙΠΥ 

9 1 

ο» ο 

δ4 ο. 

γιο Ἴνουο εἰοίς π «νατῖοιιρ 

4ἱξοαδοβ, απ οπδῦ ουἱ ΠΙΕΠΥ «ο- 

5 11ο οῬογ.. Έο απχΙΙδιγ “ᾖο ” εἰιοι]ά ποῦ Ῥο οιπρ]ογοί, 

α5 {λογο {5 πο οπιρ]ιακίς 1η ἔλο ἐοχί, ο Ἰμοβίσγ, 1ζομᾶ,, Οαπιρῥο!!, 
Ῥϊσ]ς,, Ἐσοσμγ, γ αἰκοί, 

1 α πποογ ο”. εὐθὺς. «Αιοαρίι εῖς αἆγοιὮ, Ε]κο εὐθέως, 1ΠΑΥ 
«ο γοπᾷονοί. “« ἹηιηιοδΙα{ο]γ,” ϱΕ1], ας εὐθέως οσοι αἱ ἴμο Ῥοσίη- 
πίης ο {πο ποκό Υου»ο, ο. 11ο ᾖσπιαμᾶς ο ἀἰνοιςίίγ ας {ο 0111 
Ἰη τοπᾷονῖπο βἰπηί]αν 1ο ἐλαί οὗ μο ἰοχῦ, Ἴμοξίογ, Ἠαἷκοί,, Ὀϊσ]ς., 

οπς 6. Οππαρ. Ίαγο «ἰδίπιίσ]ιρά ]οβο πγους Ἱπ ιοί γουδίοις, 

6 Τ1νοοί]γ ”' 18 ποῖν πιουο 6οπογα!γ τ1δο απ “ εἰταἰσ]ίσναγ.” 
δα νους] τ εἰς, Ἰζομά, Δ. Οαπρ., Ῥϊος, ΊἼνοιι,, Ῥοο)γ. 

6 ας αἰουμαδίγο τοπᾶσνίμᾳα, “ Ἰπίο” ο ἸοξίοΥ, Ἡαἰκοί: 

Ν Ἔμο πλο]ο;”. ὅλην. ᾷἈθομψ, βαρο. Ἔναα, Ῥσχα, « ἴο- 
πι Πο). απά Τή4ᾷς]], ὅλος. 

ὃ εαμγοπηβίπα τοσίομ!”.. περέχωρο». Ἰοπᾶ. Ὠνοίβοι. (ὖι 
6100), "' οἴγοιιπι]αοίεης, η ήπιι”  Αροιί ο 16 ο {πιιο]οσγ. 

} “σπππο οαέ6/”. ἐξελθόντες. Ὠμαιυρο, Ί]ιο το οἱ ἐῑής απχ{]]- 

4ΥΥ “Το νο” γι ἴπεγαπαιμίυο υσγῦς, 15 ο γ]ο]αίῖοη οἱ ἐ]ιο 115] 

14ἱοπι, Ίογ/ογου οΟΠΠΙΟΙ 16 παΥ ο Ἱη ιο Τ. Ὑ. απά πα 8οΠιο 
Ἀγίίους ο ιο βογομἰοσπί] σοπίαγ. Τὸ ἵ απ ἰίοπι Ῥουγοπγοί 
{νουα {1ο ΊοµοἩ. Ὕμονονου απ απκΠίαγ 5 τοιίνος γγῖέ]ι ἐλίς 

ας οἱ Υ6195, “"Ίαγο  αιοι]ᾷ ο οπιρ]ογοᾶ. Τ Ίαγο οοιισοζοᾶ 
Μλής {0/1 1η ΠΠΟΡύ 61505. Όσο Ἰουρίου”ς Ὠ[οῦ,, Τη(γος., Ρ.]ν. 

κ «ποιο ΩΝ 2”. πενθερὰ, Ἰζομᾶ., Ῥ]οῖς, Ἴλωπι, 8ο Ἡ. 
Υ., Μαι 10 1 55. Ἰμακο 12: 5ᾳ 

1ο γη] Τα 5ο οοβίναούίους, ε σνα  βλοι]ά ο τβοᾷ η 

Ῥ]ασο οἱ οἱ”. Ἓομα,, Γαἰκοί,, ΤΠοΠη. 
᾽ πι εήῃιοᾷΙα/οἱσ;”. εὐθέων. Ὀοο ν. 10, ποῖο 6, 

 «ργομίησ Ἠαγίης οοπιο;”. ὀψίας γενομένης. Τ]οῦθ 15 αἩ τη 
πευοδαγ]! υαγίοι ἵπ γοµάσίπο ὑῖ5 Ῥ]αδο 1η ο 10. Ὑ. διομ ας, 
ἁ πλου Τὸ γνας ονοµίηο,” « ἴπ ἴἶιο ονοπῖης,” «νησι ἴμο ονουίης 

μας] ανήνος,”. Ἔο αθονο ουσίας Ίας Ώουυ τηί/οΥΙΗ ϱἶνοη 1ῃ 
Επί Ἠονίκίοι. 1 15 σοιπσά ασοιγαίο, ΤΠ ο Ῥὴναδο, γενομένου 
σαββάτου, ο Ῥανδοῖρ]ο χοσςίναβ ἐᾖο 6απιο γοµβσυίης, 1η ἐς Τπο- 

ΥἰβΙΟΗ, Όσο οἳ. ϐ τ 91, ποῖο, 

ο αρο;”. ἔδυ. Τϊς 15 Πἱονα], α5 α χοηβσνίης οῇ ἐ]ιο αογὶςύ 

α 14 3. 6 απρονβιοίς απᾶ Ἱπποσυγαίο, αϐ 15 οοΙνογς ιο ἰάσα οἳ 

επερ]ακἰς. Ὦο Ῥμαχρο, ὮοοἩγ. 

Ρα ῄῃο Οοπιομίαςθ”.. Ἰομᾶ, Οππιρρο], Ώμαιρο, Ῥοσμγ. Α4 
νο νο “ ἆσπιοῃ '" ἵη ἐραπφ[ογγοί Ὑοιουου 16 οσοι, [ον ἐο 

16ββοπς αβεϊσησᾶ ν. 54, ποίο {, τοὺς δαικιονιξομέγουε ἰ Ῥιορον]γ 
τοργοροη{οί ὮΥ “ νο ἀσμιοπίαος.” 

α ἆ γγ]ο]ο:”. ὅλη, ἸΚοπᾶ, Ῥοοἳγ, Ὁμανρο, Οαπιρροϊ, Ῥίας, 
Ἰγα]κο ου, Ἴδας,, Ῥονα, Οαείαμίο, “ ἰοία;”. 1ρου, ο ἐούα.” 

Του., 1 ᾳσ]]. 

Σα φ(μ.” 
. ὀγη)οις; 

ε 6 οΙήΟης;”. δαιιόνεα. 

Θρο ν. 50, ποίο]. Ἰαἰοί, ΟΡ. 

Ὑψακοί., Ὢσουγ, Κομά., Ὠἶσ]ς., Που. 

Ὑπαικοί,, Οαπιρροῖ, Ῥϊοκ, Ὁλατρο, 

5 ποικέλιαις. 



8 ΤΠ ἀΟΡΡΕΕΗ ΔΟοοοβΡρΙνα ΤΟ ΜΑΗΙ.- ΟΠΑΡ. 1. 

ΚΙΝα ΖΑΛΜΠΡ) ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ποῦ Όιο ἀογί]ς {ο 8ρθαῖς, Ώ6οστιδο 

{1ου Ἴπθν Πάπα. 

δδ Απά Ἱπ Όιο ππογπίπο, τἱβίπρ 

πρ α ρτοαί π]ή]ο Ῥοίοτο ἄαγ, νο 
γουῦ ού απᾶ ἀορανίθᾷ Ιπίο α 5ο]]- 
{81Υ Ῥ]ασο, απά ᾖ1οιο ρταγοᾶ. 

δ6 Απᾶ ΡΙΠΙΟΗ, απά Ίιογ ναί 
ου αγδ]ι Ε1πη, {ο]]οτγος α[ίοι 1η. 

δΊ Απά που {νου Ἰναὰ {ουπᾶ 
Ἠϊπι, ᾖλογ θα1ᾷ απίο Πήτη, ΑΙ πιο 
Βθο]ς {ου {λοο, 

8δ Απ Ίο δα]ᾷ ππ{ο {ἶοπι, 11οῦ 
Ἡ8 6ο 1Π{ο Ίο ποχί {ούγΗ5, λα 1 
1ΙΑΥ Ῥτθας] {1619 αἷ5ο: {ου ἐ]θυς- 
{ονο οα1ηθ 1 {ονίὴ. 

589 Απά Ἰο Ῥτοασ]εῦ η ἐιαῖν 
ΒΥΠαΡορΊο5 ἐνοπσμοαί αἲ ἀα]ὶ- 
Ίο, απ σαδῦ οιῦ ἀον1]ς. 

40 Απά ποιο σα11θ α 1οροῦ ἰο 
πα, Ώοβοσσ]ή ης Ἠήπη, απ Ἰκποσ]ίης 
ἄονα {ο Ἠΐπι, απά βαγἴπο απ{ίο Ἠήπι, 
ΤΕ Όνοι π]{, ποια οαπβδύ πιαίςο Ί1ο 
οἶοαῃ. 
4 Απά ᾖο5ιβ, ιπογοᾷ αγ] οΟΙΗ- 

αππΕίς τηχη. 
3 ο 9 / ν ./ 
ἥφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι Ίδει- 

/ 

σαν αὐτόν. 
ο0 Αν 9) / 

Ὅ Καὶ πρωὶ ἔννυχον λίαν ἀνα- 
Δ ᾳ Ν ο 

στὰς ἐξῆλθε, καὶ ἀπῆλθεν εἰς 
/ { [ο / 

ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο. 
86. ν / νε Ὀ 

καὶ κατεδίωζαν αὐτὸν ὁ Σίμων 
. . / 

καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ. ὃτ καὶ εὑρόν- 
3 Δ / » - 4 

τες αὔτον, λέγουσιν αὐτῷ, Ότι 
/ / 

πάντες ζητουσί σε. ὃὃ Καὶ λέ- 
ε ο ! Λ 

γει αὐτοῖς; ᾿.4γωμεν εἰς τὰς ἐχο- 
/ α 

µένας ΚωμµοπΌλεις, ἵνα κἀκεῖ κη- 
/ Δ / 

ρύζω" εἶς τοῦτο γὰρ ἐξελήλυθα. 
90 ν 3 / 3 - 

καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συν- 
- 3 -- / 8 

αγωγαῖς αὐτῶν, εἰς ὅλην την 1 -α- 
Δ / / 

λιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλ- 2 

λων. 
σα) Ν Ν 

40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λε- 
Ν - Ν 

προς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γο- 
Αν Ν αν 

νυπετῶν αὐτὸν, καὶ λέγων αὐτῷ, 
“"ό ΣΑ θ έλ ὃ / / , 

τι ἐὰν θέλῃς, δύνασαί µε 
/ ς Δ } -ν 

καθαρίσαι. Ἱ “ο δὲ ᾿Γησοῦς 

ΠΕΥΙΡΕΟ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

ΠΙΟ1Α, απᾶ ο αῑά πού βαῇου {ο 

ἄοπιοπβ {ο θρθα]ς, Ώοσατβο 1ογ 

χπου πω, Απά Ίπ 1ο πιοΓη- 
Ίπρ, τἰδίπσ πρ "]ηΙο 16 να 

απίο ἆἁατῖς, Ἡο πποπύ οιί απά 

ἀορανίθᾶ Ἱπίο α 5οΗ{αχγ Ῥ]αοο, 

απᾶ Όλουο ργαγοᾶ. Απά ΘΙπΙΟΠ 
απά "Ἴ]οδο πι Ἠϊπι, {ο]]ογοά 

αἴίον Ἠἶπι. Απᾶ γιοι ἴ1οΥ Ἰαᾶ 
{οαπᾶ Ἠϊπι, "16 5αΥ {ο πι, 

ΞΛΗ ατο βοε]ίπο Πορ. Απά 19 

ο] 6] {ο ἆλθπι, Πθὐ 115 ϱο ΙΠ{ο ἴ]ιο 

ποχῦ {ονης, ἠπαῦ 1 1ηαΥ Ῥχο8ο] 

ὕοτο αἱδο" {ον "Τ Ἰανο 60119 
{ογ{]ι 9{οΥ μή. Απ Ίο ργοαο]ι- 

ος 1η ἠνθῖν ϱγπαςοστος «(Ωγοπρ]ι 

ιο πγηο]θ ο{ (α1]σο, απᾷ οαβδῦ 

οπύ ἆσποηπδ. Απά α Ίδρου 

Γροπιοί] {ο Πἱπη, Ῥοβοσσ ης 1111, 

απά ἔποσ]πο {ο Ἠΐπι, απά 5αγ- 

πο {ο Ἠϊπι, ΤΕ έλοι πί, μοι 

οαηβύ "οἸθαΠδθ ππο. Απά ἆορις 41 

ο] [ὁ] 

ο ι 

5 ὃ 

γα 0 

Τοπ, 8. 9. “ ἆσπιοης; ”. ὥρπη. απᾶ Του.  ἀοπιοηίος.”. Ἔπενο 

ἵδ πο ἀἰβογοπσο οἵ δἱση(εαξίοιι Ὀδύνοσι δαίµων αιπᾷ δαικόνιον. 

Ί]ιοςο Ἰνογάβ αἲο αρρ]ίεά {ο α οἶαςς οἳ “ πποίθα βρῖη{8” 91ο αἲο 
ὕιο εοιναπίς οἳ Βαΐίαι. Ὁ6ο Ίπικο 8: 29, 90. Μαϊ, 9 : 84: 

19:24. Μας ὃ 1 23-26. «Πιάβολος, πλου 16 χοίοις ἴο ϱρνῖπα] 

οχἰδίσπος, 19 αρρᾖσᾶ, 11 1μο θἱησι]αν, Το Βηἱπη κατ’ ἐξοχήν. Ἅλοιυο 
πο ππαηγ “ ἄοπιοπς,” γοῦ Ῥπή ους “ Ώου] Α.Α 1νο Ίαγο πο εἶπο]ο 
ἔογα νλ]ο]ι 19 πο ορ αϊγα]οπέ οἱ “ ᾖοπιομ,” πνο ο οὐ]ροἆ {ο 

ἰγαπθ[ου, Ὑ]ιοη πνο 601 ποῦ {γαπδαίο. 6ο . ΟππιῤῥοΙ!ς Ῥτο]ίπι, 
Ῥ]εδογίαίίους Υ1., Ῥατῦ, Τ., Ὕ]ουο ἔ]ιοσο πΥογᾶς αὖο ΓΠΙΙΥ ακαπι/ηαί], 

Το πο πνουάς 1 Ώανο γοπάσγαᾷ αππ]{ογπὴγ ὉΥ “ ἆσπιον.” 

ἃ΄ π]ή]ο Ἡ, να οπ]το ἀαγ]ς;”. ἔννυχον λίαν {ξ- κατὰ ἔννυχον 
χρόνον). Ὑνακο[, “του ἆαχ]κι”. Ῥνοίβο]ι,, « ἴθπιρογο ππαὐαδίμα, 
ηπη]α πάγο ποσίο :”. Ἐ μι, ππαπο, τηπ]ία αἆμπο ποοία;”. Β.1)., 

α ϱΟΠΊΠΩΟ 1] αἱκα]ί {ουἳ οΏδουω 

ν «{μροςο πι 14η) 
ἶ βαροΠάους. 

οἱ μετ αὐτοῦ. Ἰοπᾶ., Ὠ]οις, “Ίος” 

Ἡ Το 6αγ 1” ἠέγουσι». Ἡαἷκοί, Ῥουμφ. Μοπί, Ἠτας., Ῥσζα, 
Οπξία[ίο, « ουν. ραῦ., ο ἀἰσο.” 

4 ΛΙ αἲς εοθἰΊηα ἐ]ισο;”. Πάντες ξητοῦσί σε. Ἡ αἷκοί,, Ῥος]ιγ, 

Ἰζοφᾶ.. ϐ. νε ὁ τοις το οἹογολοπέ:”' Ὥο Ἰποίίο, « Αἷἱο Β1ο]ιση 
ἀϊομ.. 6 1ου Ὁ 18 δαρογῄποας, 

γ ἁ ο βαν” λέγει, Ἀλαυρο, ἨοδἱοΥ, Ιζοπᾶ,, Ἠαἶκοί,, Τ]οι. 
ϱ, ος 1 ἀῑι ” Ὅο ἨΤαίίο, « οἳ ρασί.” 

5Λ. βοπηίσο]οῃ 15 Ῥ]ασσά αἲῖου “ α]εο” ὮΥ Ώμαιρο, Οα1Ρ., Ῥίσῖς., 
Τ]οιἳ 

5 Τ Ἰαγο οοπιο [οτ]ντ”. ἐξελήλυθα. Ὠϊσκ. Έναα, αμ εία- 
8ομς, “ οριθεεαΒ Επι,” Ῥοζα, “8η 6ΡΥΟΡΘΙΦ/’” Ορβία]ο, “' ρνο- 

[οσίας αι... Τμο 5ο οἱ ἴ]ιο ααχΠ]ανγ {ο Ῥο ” 18 ἱποογγθοῦ, Όσο 

γ. 29, ποίο Ἱ. 

ν ο {ο ή” εἰς τοῦτο. Ιου. παρ. Μομῦ, Ῥσσα, “αά 
Ῥοο)”. ϐ, Βὴ, “ρου σε]αι”. 1ροῦ, ρα οδο. ΤΗΙ5 αΓαηρθ- 
πποηύ ἶ5 αἀορίοά, α9 ἴμο παξι}αξ οπ6, 1 Ὦπο]ίδῃ. 

5 ᾖποιο])” ες, 6ο ν. 28, ποῖο ϱ. 

ἃ «{λο γ]ο]ο οἳ ἀρ]]οο;”. ὅλην. ἘοσΙγ. Θο (8. Ἡ)) Μαἰθ, 
36118. Μας 8:80: 14:9: 15 : 88. Ίο 8: 3890, Ἱ 6ομη 
δ 119. Ἐναδ., Ῥσσα, « ἵὰ Μο ασ ]ωθς”. Οακίαι, “ρου Μοίαπι 
παπι.” 

6” Απᾶ α Ἱορογ. ΤΠ αγαησθπιοπῦ 15 ἄεοιπεά ϱγο[ογαδ]ο {ο 
Ειαῦ οἳ ιο 10, Ὑ, αδ πιοτο αππρίο απά οοποῖςο, οβροοία]]σ ας {ια 

νοιΏ οἱ Ὢλίοὰ “Ἱορου” 15 νο αροηῦ, ἵ5 1οπᾷσιος Πέοναν τη {ια 
Ῥνοβοπί. ο γακοί., Οαππρ., 1ζοπᾶ, 

Γ «ροπιοῖ]ι;”. ἔρχεται. Ὀπαχρο, Σ06ἨΥ, Ταιοί ο Ἰμοιίο, 
αἹκοπωπι,”. «ΑΛ οιισῃ ἐλο Ῥνοδοπί, οδραοία]]γ 1 Ἰο]]ομίσία, 6οιπο- 
εππος ἶς α5οᾷ αογτα κα], γοῦ, Ὑπονο πο εγαί τοπζστίης α[ἴονάς 

α σοοᾷ 5οµςο, 15 8οοτης πἀγ]καδὶο Το {ταπε]αίο Τόν ὮΥ ιο Ἐ πο]]ε]ι 
Ῥνοβοη, 

6 «Ἰεμορ]ίπο {ο Ἠπα; ”. γονυπετῶν αὐτὸν. ὙΝακοί, Θαγρ6, 
Ἰζοπᾶ,, Ἱν1ο16, “ Ιςποσ]εᾶ.”. “Ώου ” ἵ6 βαρεγῆποις. 1ὲ {5 οιαἑέοᾷ 
ἵα (Π. Ὑ.) Μανίς 10 1 11, πλονο ἴἶπο ἴοχέ ἵ γονυπετήσαε αὐτὸν. 
Τ]ιοιο 16 ποἰλήμσ σοιτοβροπᾶΐπςρ ἴο “ἆοινα» ἵπ Ὑπ]σ., Μοηῦ, 

Ένας, Ῥσσζα, Οασίσ]ῖο, 5. 81. Θραπ 1ρου, Ῥο]ο. 
π ο ρ]θαῃςο ; Κομῇ.,, Ὠἰο]ς,. Ἰ]ουἳ, 8ο Εί5 νοῦ καϊλαρέσαε. 



ΤΗΠ αοβΡΕΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΜΑΕΚ.- ΟΗΠΑΡ. 1. 

ΚΙπα ΣΑΜΕΡΒ) ΥΕΠΕΙΟΝ. 

ῥΡαβΡΙΟΠ, Ραή {ονέι δὶς Ἱιαπᾶ, αιιᾶ 
τουσ]ιοᾷ Ἠϊπη, απά. δα απίο 1άπι, 
1 ψΙ]; Ῥο ἴιοι οἶεαῃ. 

42 Απᾶ αδ 5οοη αῦ 6 Ἰαά 
Βρο]κοι, Ἱππιθβ]αίθΙγ ιο Ι6ΡΥΟΞΥ 
ἀορατίοά {ποια Ἠϊπι, απἆ Τα ας 
οἸοαπβεά. 

4δ Απά 9 αἰαϊῦΙγ οἰανσεά 
μη, απά {ουν ου Ἰήπι 
ΔΥΥΕΥ ; 

44 Απᾶ ρα] απίο Ἰήπι, Φθο 
ύλοι 5ΑΥ ποὐλίπο {ο αΠγ παν» Ῥπί 
βο 1γ αγ, 51θ6ι ἠιγδο[ί {ο ἴἶο 
Ῥτο»ί, απά οὔου {ο 11γ οἸθαπβῖης 
ἤιοδο Ὠπσς πο] Μοβθς οοπι- 
πιαπᾶάσά, {ο’ α ΤαδπΙΟΠΥ Ἱπίο 
ἴπαιη. 

45 Ῥτυή ιο γγοπῦ οι{, απᾷ ΌθσαἨ 
ἰο Ῥρ1Η5Η {έ πο), απᾶ {ο Ῥ]απο 
αργοαά ιο τπαὐίου, ἱπδοπιαο]ι ὑπαί 
:1ορα8 οοπ]ά πο 1ποτθ ορθΠΙγ οπίθι 
ἰπίο Ίο οἵὔγ, Ὀαῦ παβ πΙιοαί 1η 
ἀοσοτί Ῥ]ασοδ: απᾶ πα οα1πθ ἴο 
Ἠ1πι {γοπ1 6ΥΟΥΥ απαγ{ου. 

απΡΕς ΤΕΣΧΤ. 

Ν ” { Δ α 

σπλαγχνισθεὶς, ἐκτείνας την χεῖ- 
ᾳ . ῳ) ΔΝ / 3 ο 

ρα, ἥψατο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, 
/ / ] 3 

Θέλω, καθαρίσθητι. Ὁ Καὶ εἰ- 
/ » κα η 3 3 

πόντος αὐτοῦ, εὐθέως ἀπῆλθεν 
. ι » . ο / Ν ». . / 

ἀπ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθάρι- 
ΔΝ 3 / 

σθη. ὃν Καὶ ἐμβριμησάμενος 
.. 50 / το. / ΧΑ 

αὐτῷ, εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτὸν, 
44 Ν / ... Ν καὶ λέγει αὐτῷ, Όρα, μηδενὶ 

Χο 3 .». ο 

µηήδεν εἴπῃς' ἀλλ. ὕπαγε, σεαυ- 
Ν ὃ ἷξ ” ” .ν / 

ΤΟΝ οειςον Τῳ ιερει καὶ προσε-ι 

νεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου 
Δ / . / 

ἃ προσέταξε Ἰήωσῆς, εἰ µαρτύ- 
- σ 8 χ 

ριον αὐτοῖς. 3 'Ο δὲ ἐξελθὼν 
3 / ν ΔΝ Δ ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ δια- 

ΔΝ / / η 

φηµίζειν τὸν λόγον, ὥστε µηκέτι 
» ἃ / ο) υ / 

αὖτον δυνασθαι φανερῶς εἰς πὸ- 
. 9, / 

λιν εἰσελθεῖν. ἀλλ᾽ ἔξω ἐν ἐρή- 
/ - / Ν 

µοις τόποις ἦν, καὶ ἤρχοντο προς 
Ν / 

αὐτὸν πανταχὀθεν. 

ΞΕΥΙΡΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

πιογθς γγὶ{] οοιπρΒΡΡΙΟΗ, δἱγοίο]ι- 
οἆ οιι6 ᾖί Ἰιαπᾶ απά ἰοπσ]ιοά 
Πάπα, απᾶ βαϊθι ο Ἰάπι, Ι τη; 
ο οἸοαπβοί. Απᾶ /α5 Ίο 6ρο]ο, 
Ἱππιθβ]α {617 {16 ΙορτοβΥ ἀορατί- 
θὰ {νοπι Ἠϊπι απᾶ Ἰθ πας οἱθαἨδ-' 

οϐ. Απάᾶ ο ἰν]οσ οματροά 
Ἠϊπι, απά ἹπιπιθβΙα[θΙγ δοπύ Ἠΐπι 
Απαγ: απά δα1ἴὮ {ο Ἠϊπι, 66 
ἔλαί οι 8Υ Κπομῖπο {ο 4ΠΥ 
036; Ὦτ{ 1ρο 81ΟΥ/ {1Υ5ο]{ {ο ἤλο 
Ρτὶθδ{ απᾶ οΏετ "οη αοοοἀηί οἳ 
Ώνγ οἸεαπρίπς, "]αῦ Μοςος οΟΙη- 
παπάς, {ου α ἵοδΗπΙΟΙΥ ἵο 
ύλσοπ, Ῥπί ιο πουῦ ουῦ, απά 
Ῥθ6σαη ἴο Ῥαβ]δΗ {6 πιοῇ, απά 
{ο θίασο αἈτοαπα ἴθ πια{ίου, 6ο 
Ὀλαῦ οὔἴεομς οου]ᾶ ΡΠο Ίοπσοι 
ορθπΙγ οπίου Ἠπίο α. οἱ, Ὀτ{ 
πας πλου 1π ἀθδοτί Ῥ]ασθ»: 
απᾶ Ίο οα1ηθ {ο Πω Ποπι 
6Υθ6ΙΥ αιαγίθ). 

μα. 2 

µ- ὃ 

γ. σι 

ἶ6 τοηᾷργος γ. 42. «ΑΦ 4“ {ο οἶσαηςο ” {6 6 {ο ππα]το οἶσαι,” ἐἱιο πιουθ 
εοπεῖδε {ουπι 15 αἀορίοά. 

{αρ η ϱρο]κο; ”. εἰπόντος αὐτοῦ. 

} “1ο αν] οπαιρεᾶ ;” ἐκβοιμησάμενος. ἸΙζοπά., Ώοῦ. ({η 

Βη1Ρ8, Κοπᾶ, 
ταξε Ἰ{ωῦσῆς, 

ὥιο ριανα]. /ουπι οἱ ἃ, {6 ενἰάσπΏ]γ τοίοιε {ο τὸ δῶρον {ἐ1ε 51, 
οῦεγίπρ).. Οοπρ. Μα. 8 14, προσένεγκε τὸ δῶρον, ὃ περοσέ- 

5 Ποριις”. Ὑπακεί «Α8 Ἰησοῦς ἵ8 ποῦ οηργεβδεά Ίπ ἴλο ἰοχί, 

νετύο), Ῥ]οσπηί, (18. Τ.), Ἔτο]]ορε (Ααἰοσία). “ Βναγ ” 18 οἳ- 
5ο]είο, 

κ.α (ποἰμίηρ)---ἴο αΏγ 9/6: αηδενὶ. 
. (16) ---ᾱ- Ῥοί5οπηθ,” 

Κομᾶ,, Τποπι. ϐ, Ὦν, 

» 1 6ρο;” ὕπαγε. ὝΓεβιγ, ία, Ἰακοξ, Ὁμαχρθ, Οαπιρῥο]!, 

Τ]οΊη.,, Τοςγ. « Το ϱο ος” αγ,” 18 ο,βοίοίο, Τα ο Β. Υ. 
Ες νοιῦ ἵη Όλο Ἱπιρογαίίνο 16 ο[ξοη τοπᾶσισᾶ αἰπιῃΙγ Υ “ ρο,” 8 

πι Μα δ τά] 9161186115: 19 1211 90:14. ον. 10 168. 

5 οη ποσοιπέ οἳ 1115 οἸοπηρίπς; ”. περὶ τοῦ καδ'αρισμοῦ σου. 
Οᾳβία]ίο, “ οὗ αἱ ραυραβίοποπι ;”. Β. Βν, “πα φι]οῦ 4ο {ω Ῥυνίῆ- 
οποιο ” Τρου,, « οοἩ χοδροοίο ἅ ἴι Ἱπιρία” Ἐοῦ. οἩ 61ο αθο 

Οἱ περὶ Ἠῆ] νο ροπἱνο (9), τοπιατ]τς ἐ]ιαί 16 ἶ οπιρ]ογαᾶ Ίος 
Όνο ᾳοπἰἼγο πα]σαίος {ο ᾳτουπἀ, πιοίέυα, οΥ ουσαδίοπ, οἳ ἴνο αοἴάοι, 

Ἰν Ρο ο. αοζοιπέ ϱῇ, Όουσικο ο. «Του, ἵπ Ελίς Ἰποίαποο, ἵθ ατι- 
υἱραοις. Όοππιο γοαᾷσνς ο[ίοα Βαῄῃοςο ἐναί ἐἶο ο[διίηρ Ίνας 
οη]οϊποᾶ {ο οᾖσσί ᾳ οοπιρ]οίο εἰραπαίπρ, Ἰπείοαᾶ οἱ Ὀοίης α ἰοβίῖ- 
πιοηγ Όιαῦ ἴμο βαβοχου Ίνας αἰγοασ]) Ἰισαῖοι. 

ο 
πα γμαῦς” ἃ, ναιος, Ἰζουᾶ,, ἨΓοβ]αΥ. ο Ὑούίο, « Ίνης 

, Ώχι “ο (πο; Βραῦ, απά Ίμε0,, «1ο πο. Νο μείαπᾶΐπρ 

α]Μιοιρ]ν 15 16 ππάοναἰοοᾶ, ἵπ αὐτὸν, “ 5 οξις ” εἶλοπ]ά Ὦο ἠαλοίσαι, 

Ὁμαχρο, Ἰδείογ, απᾶ Ῥοοιγ πάγο ἱηβογσά “ο. Ῥαό αξ ἴλο 
το[θιοηςθ {ο Ος ἵ5 Ῥογοπᾶ α ἄοιλρύ, ἴΏο αΏογυο επρρ]οπιοπί {5 
οομγοοῦ. ο λείο, “ον” Ἰμαυ, “[06εις] ”. (υαο]τείεᾶ, αξ α 
εαρρ]απιθη{) ; Βε]ο., “111.” 

5 «πο Ίοησαν ;' µηκέτι. 
(5. Ὑ.), 1 Τμεςς, ἃ : 1, ὃ, 

Ἰζομᾶ,, Οαπιρβε, 1Ἠοπη,, Ώου. ο 
1 Τη, 6 : 289. 1 Ῥεῦ. 4: 2. 

» α αϊπίο α οἵγ; εἰς πόλιν, Ἔοοιψ, Τλποι., Θπατρθ, ϱ («α 

ἔον "}/ Ὢο λούίο, “ἴπ οἶπο Βίας Ἠηΐσ.  Ιπνο ορρίάαι” 
Έγοπι ἴ1λς [αοῦ ἐναί ΟἨη]εὐ “ ρνθασ]ιοά (ν. 59) ἵη {μοῖν ϱγηάβοβαϱΒ 

Ὀντοπα]ιοιί αἲ 6αἱ1ορ”. (οοππρ. Μαι. 4. : 25-25), ππᾶ ᾖνοπι ἴμο 
Ρανα]]οὶ Ται]κο 4 : 44, ὝνΊονο 1]ιο Ἰθα]ίπς οἳ 1ο Ίδρευ ἶ5 βαῖά {ο 
πανο οοοατιοᾷ ἐν μιᾷ τῶν πόλεων», “ἵπ 9016 οἳ ο οἱδᾳ,” 1. ο. 

οἳ (α]1]σο, 16 6οσπ1ς οἶθαί ἐαῦ {ὁ Ίνας πού αὖ Οαροιπασπι, 1]1οΥΘ 

ΟΙήςέ Ίνᾷ Όσοι Ῥοίους 11ο οοπιπιοποθᾶ Πΐ6 πηςβῖον ἑλνουρ] (ααᾖ- 
Ίσο. Τοημσο, ἴἶιαιο ἵ6 ΠΟ ΥΟΑΦΟΠ ἵο ΒΗΏΡΟΒΘ ιαῦ ιο αγὐοίο {5 

οπιἑ{σᾷ Ὀο[οιο πόλιν, Ὀδεαιδο ἐπο οοπἳοχύ τοπᾶσις ἐλαῦ ποιἩ 

ἀθβπίϊο, απᾶ ἰλλαῦ Οαρουπαππι 8 Ἰπα]οαίοα, Ἐνοθαρ]ψ {πο εατἰγ 

Ἰορα]ἰθ] ἐπαπρ]αίους ἱπδοτίαά ιο ασίοῖο, Ῥουπαςο Οαρθυπαπτη ἴ8 

πο[]οσᾷ ἵπ οἳι. 3: 1. 



δ ΤΗΠ αΟΡΡΕΗ ΔΟοοοΕβΡρίνα ΤΟ ΜΑΠΙΚ.--ΟΠΑΡ. Ἱ. 

ΚΙΝ6 ΣΑΜΕΒ) ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ποί {ο ἀᾖογί]ς {ο βροαῖς, Ώοσπιδο 
Όνου Ίκπουν πι, 

δδ Απά ἵπ νο ππονηίπα, τ1βίπο 

πρ α, ουσια π]ή]ο Ῥοίοτο ἆαγ, Ίιο 
οί οι απᾷ ἄορανίοί Ιπίο α 5ο]]- 
ἵαΥΥ Ρ]ασο, απ {λογο ργαγος.. 

86 Απά ΡΙπΙοΠ, απά 16γ {ναί 
Ίγουο Ὑὑι Π πι, {οἡ]ουγοᾷ αἴίου Πίτα. 

δΊ Απά που 1ου Ἰιαά {ουιιά 
Ἀϊνη, 0ου εαϊᾷ τιπίο Ἰήνη, ΑΙ πιση 
βοο]ς {ου (19ο, 

ϐδ Απά ο δαῖᾷ ππ{ο ἐποπῃ, 11οἱ 
πδ οσο 1πίο ἴ]ιο ποχί {ουης, Πιαῦ 1 
πιαΥ Ῥγθας]ι ἴμουςο Φἱ5ο: {ΟΥ {ογο- 
{ουο οα1πο 1 {ον{]. 

ὃ9θ Απά [ο ρνοασμαί ἵπ οί 
ΒΥΠΗΡΘΟΡΙΟΡ {Υοπο]μουί αἱ (αα]]- 
Ίσα, απ οαδῦ οιξ ἁον]]ς. 

480 Απᾶ Όιονο οππιο α 1ορςΥ {ο 
πΐπα, Ὀοβοσο]ήας Ἠίπη, αιᾷ Ἰςποσ]ίπς 
ἄονη {ο Πΐπα, απᾶ Εαγίπο ππ{ο 1ήπη, 
ΤΕ Όλοι ση, εποι οαηβί πια]κο Ίο 
οἶοαη. 

σππΕκ τηχτ, 

ἦφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾖδει- 
σαν αὐτόν. 

ὃὃ Καὶ προὶ ἔννυχον λίαν ἆνα- 
στὰς ἐξῆλθε, καὶ ἀπῆλθεν εἰς 
ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο. 
δ6 καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν ὁ Σίμων 
καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ. ὉἹ καὶ εὑρόν- 
τες αὐτὸν, λέγουσιν αὐτῷ, Ότι 
πάντες ζητουσί σε. ὃξ Καὶ λέ- 
γει αὐτοῖς, ᾿.4γωμεν εἰς τὰς ἐχο- 
µένας κωμοπόλεις, ἵνα κἀκεῖ κη- 
ρὐξω: εἰς τοῦτο γὰρ ἐξελήλυθα. 
ὃν Καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συν- 
αγωγαῖς αὐτῶν, εἰς ὅλην τὴν ]-α- 
λιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλ- 
λων. 

40 ἹΚαὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λε- 
πρὸς, παρακαλών αὐτὸν καὶ γο- 
νυπετῶν αὐτὸν, καὶ λέγων αὐτῷ, 
“Οτι, ἐὰν θέλῃο, δύνασαί µε 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΕΡΠΡΙΟΝ. 

ΠΙΟΠΑ, απά Ίιο αῑά πού βαῇον ιο 

ἀθπιοπβ {ο βροα]ς, Ῥοσαιιδο ιο 

Ίκπου Ἠϊπ. Απ {π {πο ΙΠΟΣΗ- 

ἴπο, χΙείπο πρ "π]]ο 1ὐ Ίνα 

απο ἁαχῖς ο ποπ οτί απά 

ἀορατίος πίο ο δοΗίατΥ ρίαοο, 

απᾶ ιογο Ῥταγοᾶ. Απᾶ ΘΙππον 
απιᾶ "ἐμορβο ση δι πα, {ο]]ουγοά 

αάΐον Ἠάπι, Απά ου ἤιου πας 

{οιπά Ἠΐπι, 6 5αΥ ἴο Μάη, 

ΣΛλΙ ατο 5οσ]πρ {1α6θ. Απιά 2119 

5α1ὐ] {ο {λοπη, Τμοί τ15 ϱο Ιπίο ἴλο 

ποχύ {οΥἨΒ, αῦ Τ πιαΥ Ῥγοσο] 

Όχουο αἱβο;” {ου 3] Ἰαγο οοιο 

{οχζ]ι δ[ου μῖδ.. Απά Ίο ῥγοσο].- 

ο ἴπ λαίν ϐγπασοσ 1ος «ὐ]οτιο]ι 

4ο αγ]οίθ οἳ (α]16ο, απιά οαδ 

οπῦ ἄσποιδ. “Απά α Ἱορου 

Γροπιοῦμ {ο Ἠΐπι, Ῥοδοσσ]ήπο Ἠ1Π1, 

απᾶ ἔκποσμπο {ο 1, αππᾶ ΕαΥ- 

[πο {ο Πήπι, 1 Όχοι πν]ζ, Όιοι 

ο» ϐ 

ῶ5 Ἴ 

[ υ] 

μα 46 

. 4 
41 Απᾶ 26515, πιουος γη] οοπι-| καθαρίσαι. . 'ο δὲ 1 ᾿Πησοῦς σαηςύ Ἀοἱθαηδθ 1ο. Απά 6σοραςδ 

Ίποιἳ. . Γτι  ἀσπιοις;  Θραῦ. απά Τρου., 6 ἀοπιοπίος.”.. Τ]ουο 

ἵ6 πο ἀογοισο οἳ οὐση([εαίίοη Ὀοίνοση δαίµων απά δαικόνιον. 
ΊἼοδο που αἲο αρρ]ίοά {ο α οἶαςς οἳ “ ποῖθα δρ]ν]{5/” πιο αἲςο 
Ἠινο εογναμίς οἱ Βαΐιη. Όσο Πίο 8: 29, 50. ας. 9 : 84: 
19:24. Μαι ὃ: 22-20. «ιάβολος, Ἠ]νοι 1 το[ους {ο αρἰγ πια] 
οχἰδίοποο, {5 αρριἰσς, ἵη 1ο βἰησυ]αχ, {ο Μαίση κατ ἐξοχήν. ἸἼοιο 
20 ΠΙΒΗΥ “ άοπιοπβ,” γοῦ Ῥαΐ ους “ Ώονῃς” Α 1γο Ίπανο πο βἱησ]ο 
ἔσυα ανμὶοῖι ἶ5 ιο οᾳαἱνα]οιό οἱ ««ἆσμιον,” ο αἲο οὐ]ἰᾳοᾶ ο 
αΠΦΓΟΥ, Ἰνχοη Ίο οῦἩ ποῦ ήγαπδίαία, οσο . Οαπιρνο! Ἐγο]ίνη, 
Ὠ]ερονίαίίομςα Ὑ.ν Γαὐδ. Των Ἠ]ιατο ἴΊεςο γνογᾶς ανα ἠ]]ν οκαπηοᾶ. 

Ίιο νο Ὑουᾶς Τ µανο τοι]ογος τπή[ουπα]γ Ὦγ « ἄοπιοιι” 

ΕΙ] 16 ἵνας απ]ίο ἀαιῖς:”'. ἔννυχον λίαν {-- κατὰ ἔννυχον 
χθόνον). Ἰναἷκοί, " ΥουΥ ἀω]ςτ” Ῥνοίςο]., « {πιροιςο πιο ίμα, 

τη] πά]αο ποςίο ; Ῥη (αν, πιαπο, πηπ]έα αζ]νας ποοίο ;”. 8. Ἐ1., 

ἁ οοΠΊπης 11 [α1δαίν {ουῦ οὗσοιν,) 
η. να {οφο ση Πα; 

16 βαρονῇαους. 
οἱ μετ αὐτοῦ. Ἰοπά,, Ὠϊοις, «οιο” 

Να Όνου ε.γτ”' λέγουσι». ἸΝαἷκοί., Ῥοσ.γ. Ἠοηί,, Ίθνας., 
Οπδία[ίο, «οσα. . Βραμ.,  ἀίσοη,” 

ΣΑ πο βοο]κίης 1]ιου ;” ΠΠάντες ξητοῦσί σε. Ἡ αἷκοῖ, Ῥοσ], 

Κορ, ϐ. τιν ὃ Ίος {ο ἄπογολοπές” Ώο Ἰοιο, ““ Αθ βιιο]τοῃ 
ἀἰσλιν ο Του Ὁ 18 βαρογῄπους. 

 ϱ ο εἰ]: λέγει, 

, νο  Ἡ ει; Ῥο Ἠγοιίο, «ο ϱασ!) 

ΣΑ. δοπιἰσοΙοι {5 ρἱασθᾷ α[ζου “π]κο”. ϱΥ βΠαχρο, Οωπ1ρ., Ῥίοῖς., 

Του 

Ῥοσα, 

μαυρο, Ἰ/Γορ]ογ, ἸΚοπᾶ., ἸΝαἰκοίι, Ἔ]οπι, {1 

ααΤ Ἴανο σοιηο {οί ; ” ἐξελήλυθα, ἨὨϊοκ. Ἐναα, αμᾶ Ἑμίν- 
βοπα, “ οργοβδιις δια; Ῥστα, « διιπι οριοβδις; Οπδία]ο, “ ριο- 

{σοίτις βπι.”. Το 15ο οἱ έλο παχἨίανγ « {ο Ῥο” 16 Ἱποογινοοῦ. Όσο 
γ. 29, ποῖο ᾖ. 

υ κ {ου Εις, 3. εἰς τοῦτο. ἹἸοπ. 
ποο;”. 8. Ἐν, “ρου. οεἷα; 3 ρου,  ραΐα 68ο.” 

πποηῦ {5 αἀορίος, ας ο παἰυγαί οπο, 1 Πηρ11δΗ, 

γπα]ς., Μοπῦ, Ὄεσα, “ αἲ 
Τ118 αὔγαπρο- 

5 ε/ῃγοποἩ ς  εἷε οσο ν. 28, ποίο ϱ. 

ἆ « Ώιο γνηο]ο οἳ ἀαμ]οοι”. ὅλην. Ῥοσιμγ. ο (0. Ὑ.) Μαἰἲ, 
26115. Μαής 8: 905 1419: 15 : 88. Το 8: 99. 1 δομή 
δτ19.. να, Ῥοσα, “ ἰοὰ πιω: Οαξίαὶ ρου ἐοίαπι 

σα] ]σαπι” 

5- Απ α Ἱορου”' Τα απγαπβοπησηῦ {8 ἀσοιποά Ρνο[ογαδ]ο {ο 
Ὠιαῦ οἱ πο 10, Ὑ. α5 πιοτθ 5ἰπιρίθ απά οοποίςδο, οβροοϊα]]ν ας {νο 

τοιΏ οἱ π]ησ]ι “Ἱοροι ”" 15 1ο ασοπέ, ἶ5 τομᾷσιοᾷ Π{ονα]]γ Ἡπ ἔ]ιο 
Ῥτσβομῦ, Θο Ἰγαικοί, Οαπιρ., 1ομᾶ. 

Εμ οοπ]οίἩ 1”. ἔρχεται. Ὢλαχρο, Γ6611Ψ, γακοί ο Ἰψοιίς, 

αἹκοπιμαθ.”. «ΑΠ]οισῖι ἐο Ῥχοδοηῦ, οβροσία]ἰγ {π Ἡο]]ομίςεο, 6οηιο- 
επιος {5 απο αογἰδίσαζή, Υοῦ, Ὑλαιο Ίλο [ήογαί τοηθργίπο ηΗογᾷς 

α σοοᾷ 5οηςο, 1δ βοοπις αάγίκαρίο ο ἱναπείαίο Τε Ὦγ να Ἐ ηο]εῖι 
ριοβοῦῖ. 

ὅ ο ]οσ]ῖπς Το ΠΠ: γονυπετῶν αὐτὸν. Ἰπαϊοί, βιατρο, 

Ἰζομᾶ., 1ο 1,“ Κηοσ]οί.” Ώουη ” 16 5αρενῄαοις, 0 {15 οπημ1οἆ 
Ἡ {10, .) Νανίς 10 111, πμοιυο 11ο ἐοχῦ {5 γονυπετήσας αὐτὸν. 

Τ]ιοιο 16 ποἰλίο οοιγεβροηᾶΐηςσ {ο ὁ ουν” Ἱπ Ὑπ]σ., Μοπί., 

Ένας, Ὥσσα, Οπδίαμο, 8. Έτ 8Ρρ8Ἡ, 19ο), Ῥο]ς. 
πα ρἼθαῃβο Ἰζομᾶ,, Ὠ]σ]ς,, "ποια. 9ο ἐπί νοῦ καθαρίσαι. 



ΤΗΠ αοΒΡΗΙ ΑΟΟΟΠΡΙΝα ΤΟ ΜΛΕΚ.--ΟΠΑΔΕ. 1. 

ΚΙΝ6 ΙΑΛΜΕΕΒ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

ΡαβΣΙοἩ, Ῥριί {ου ᾖἠίς Ἱαπᾶ, απᾶ 
τουσ]οᾷ 111, απά. δαϊδ απίο Ἠΐπ1, 
1 νΙ]: ὃο ἐμοι οἶεαῃ. 

43 Απῆ α5 800Οπ αδ Ἠο Παὰ 
δρο]ο, ΙπιπιοβΙα{θΙγ ιο Ί6ρΤοβΥ 
ἀορανίοᾷ {ποια Ἰήπι, απά 6 τας 
οἰοαηςεά. 

45 Απά Ἱδ ἰναϊᾖσ οἰατσοά 
ΠΠ, απά {ουσ δοπῦ πι 
ΕΊΥΑΥ 

44 Απᾶ οαϊν ππίο Ἠϊπι, ῷοο 
ἴποι δαΥ πούμ]ησ {ο αἲγ Ίπαη; Όπί 
8ο Ίγ αγ, 5Ίθὶν {Ἴγςειέ {ο 11 
Ῥηορί, απά οὔου {οΥ Τ1γ οἰθαπείπς 
ὕιοδο Ὠίηος πγ]ήο ἸΜοβος οοπή- 
πιωπᾶσϐ, ὧν α {65ΗΠΙΟΗΥ ἸἈπίο 
Όοιη. 

45 Ῥυἱ ]ιο γγοπύ ομῦ, απά Ώθσαν 
ἰο ρα δΗ 4 11ΠΟΣ, απᾶ {ο Ῥ]απο 
αρτοσς ἴ]ιο ππαζζου, ΙΠβοιηπο] λαί 
;ομ5 σοπ]ά πο ππουθ ορθπ]γ απ{ου 
ἰπίο ο οἵίγ, Ὀαῦ πας πλζμοιις 1π 
ἀοδονί Ῥ]άσςδ: απᾶ 36 οαπιθ ἴο 
Ἰ1πι Π)ΟΠ1 ΘΥΟΡΥ ατιατίου, 

αΕΠΕΙ ΤΗΧΗ., 
Ν 2 / ΔΝ ο 

σπλαγχνισθεὶς, ἐκτείνας τὴν χεῖ- 
- / -. 

ρα, ἤψατο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, 
Θέλω, καθαρίσθητι. 46 Καὶ εἰ- 

/ ια ” . / 3 ο) 

πὀντος αὐτοῦ. εὐθέως ἀπῆλθεν 
» ω ι Ν .. . ’ 

ἀπ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρί- 
Φ ΄ 

σδη. δὲ Καὶ ἐμβριμησάμενον 
αὐτῷ, εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτὸν, 
{ά καὶ λέγει αὐτῷ, Όρα, μηδενὶ 

Ν ια, 9 9) σό 

µηδεν εἴπῃς' ἀλλ’ ὕπαγε, σεαυ- 
Ν ὃ ἓξ ο κ. 9 -ᾱ 

ΤΟΝ οειςζον τῷ ἱερευ και προσε ' 

νεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου 
ἃ προσέταξε ἸΜωσῆς, εἰς µαρτύ- 
ριον αὐτοῖν. Ὁ Ο δὲ ἐξελθὼν 
ἤρζατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ δια- 
φημίζειν τὸν λόγον, ὥστε µηκέτι 
αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πό- 
λιν εἰσελθεῖν" ἀλλ᾽ έξω ἐν ἐρή- 

μοις τόποις ἦν, καὶ ἠρχοντο πρὸς 
αὐτὸν πανταχόθεν. 

ΒΗΥΙΡΕΡ ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

πιογος ὦγ1 0] οοιηρΒβδίοἩ, 5ἰγοίο]ι- 
οἆ οιύ Δὲ Ἰαπᾶ απά ἰοπομοᾶ 
Ἠή1η, απά σαϊ(μ {ο Ἠῑπι, Ι τη; 
Ῥο οἸοαπδθά, Απάᾶ ἰα5 Ίο 6ρο]ο, 
ΠπηπιοβΙα{θ]γ {16 ΙορτοδΥ ἀορατί- 
οἆ {γοπι Ἠΐπι απᾶ 11ο πας ο]θαἨς- 
ο. Απ ο δὐγ]οῦΙγ ομανρθᾶ 
Ἠπῃ, απᾶ Ἱπππιθβία{θΙΥ ποπύ Ηϊπι 
θπναΥ: απά βαϊδι ο Ἠΐπι, Φ9θ 
ἔλαί Όιοι 5αΥ Κποζηπο {ο αἩπγ 
οπ8; Ῥαῦ 2ϱο 81ΟΊ’ 01Υ5ο]4 ἴο ο 
Ρτ]αδί απᾶ οὔον "οη αοοοαπί οἱ 
Ώιγ οἸεαηδίης, "]αί Μοβος οο- 
πιαπζοᾶ, {ον α ἰ68ίΠΙΟΠΥ 1ο 
ἔοιι. Βπύ ο ποπ ου6, απἆ 
Ῥοραπ {ο Ῥαβ]δΗ Τό ππάσῇ, απά 
{ο Ῥ]ασο αὈτοκα {ιο πιαί{αυ, 5ο 
Ὀιαῦ, οιἵεδμς οοπ]ά 2πο Ίοπσου 
οΡεηΙγ οπίου ἁπίο α. οἱ, Όπί 
παθ αλλους 1π ἀοδοτί Ρ]αοθς: 
απά ἴπογ οππ1θ το Ἠϊπι {οπι 
6νογ απαγίοι. 

μα 2 

Μ. ὃ 

μ. ὧι 

18 νοπᾷσισά ν. 42. 

εοποῖδε Τογηι 15 αἀορίθᾶ. 

ἕἁᾳς μο 6ρο]ο; ”. εἰπόντος αὐτοῦ. 

» } “ο βἰοΙγ ομανσε ; 

βο]οίᾳα, 

κά (ποὐμίης)---ἴο αΠΥγ οπο””. αηδενὸ. 

α (1ο) ----ᾱ- Ῥου5οπηθ.” 

1 “Ρο; ὕπαγε. 

Έποιῃ,, Τ6ς1Υ. 

Απ {0 οἶσαμεο ”' 16 {ο πηα]κο οἶσαπ,” ἐἶιο πιουθ 

ϱ]81ρ8, Ιομᾶ. 

ἐμβριμησάμενος. 
υογύς), Ἑ]οοπαί. (Ν. Έ.), Έτο]]ορο (Απαϊοσία). 

Ιζαι., 

Ἰπορ]ου, Ὠϊοἷς, γαϊκοί, Θαυρθ, Οππαρρο]], 

« Ἕο ο οπος Ψαγ, ἵς οὐξο]οίο, 

οῇ/είπρ). 

ταξε ἸΙωὺσῆς. 

. ο ” Ἰζομᾶ., Ἐοῦ. (ὗι {δι 
“ΩΩ 18 ο)- 

ΒΗα1Ρ6, Ἰμ6βΙεγ, απά 

Ίλοπι. ϐ. 0, | σουγοσί, 

βπρρ]οπιοπ{) ; 

Ῥ 4ῃο Ίοησου ;”’ 
Τη ἴμο Τι, Ύ. 

μημέτι. 

0, Υ.) 1 Ἴλοςς, ὃ 1 1, ὅ 

Ῥοοἳγ Ίαγο Ἰπειίσά “1ο” 

1 τη, ὃ :28. 1 Ροῖ, 4:32 

Ώιο Ῥ]αναὶ. οι οἱ ὃ, δν ονἰάοηί]γ νοίους {ο τὸ δῶρον {ιο σί{ῖι 
Οοιπρ. Μα{ΐ, 8 1 4, προσένεγκε τὸ δῶρον, ὃ τεροσέ- 

μακοί, Α5 Ἰησοῦε ἵΒ ποῦ εαργεδδεί{ ἵν ἴμο Ἰοχί, 

α]ιοιισ]ν 16 15 αμάουςίους], 1η αὐτὸν, «6685 "" εἱιοι]ά Ῥο Μαὐἰοίκαι, 

Ῥιἡ αξ ιο 

το[σοησθ {ο ΟΕί 15 Ῥαγοπᾶ α ἀοπδί, ο 4οτο βαρρ]οηιοπί ἶ5 
Ῥο ποΐίο, “αν: Τπου, “ [065]. (Ονασκείοᾶ, α5 α 

Ἠο]ς., 

Ἰζομά,, Οαπιρρεϊ], ΈΠοΙη., Βου. ο 

Ες νο! Ίη {ο Ιπιροναίίνο ἵ5 ο[ίοη τοπᾷενοί βἰπιρ]γ ὮΥ “πο,” 8 
Μα, ὅ τά) 916: 181151 19191: 9014, Ἠογ. 10 :8. 

5. 4οἨ ποσοιπί οἳ {11γ οἰοπηδίης ;”' περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου. 
Οᾳρία]το, "οὗ ή Ῥπισαίοησπι ς”. Θ. Ἐν, αι οί 4ο ἴπ Ῥριυῇ- 
σαβοπος” Ίβου, « σοι χοδροοίο ἅν ὑπ Ππιρίαρ. Τοῦ, οἩ ἴ]ια δο 
Οἱ περὶ ἨΝΙί] ιο ροπίήνο (2), τοπιατ]κ ναί ἵὲ ἵ6 οπιρ]ογοᾷ νοι 
ἴπο ροπ]νο Ιπάἰσαίος ἴλο Ετουπά, πιοίζυς, ΟΥ οεοαδίοπι οἱ ο αοὔῖοη, 

ν βω οπι αοοοιιηὲ ϱἵ, ὑσεαιιο ο]. “Ίδου" ἵπ ἐς Ἰπαίαποο, ἵ5 αἴι- 

Ρίραοις. Οοπιπιοι 1σαθις ο/ίοι Βαῴροςο Ελα ο ο[ογίης Ίνας 
οη]οίποῦ {ο οᾖοσί α οοπιρ]οίο οἰοαπούπᾳ, Ἰηδίοαᾶ οἱ Ῥοίης α {οβί- 
πιοΏΥ ναί Ί]ιο ϱ(ονου Ίγης αἰγαιάή )ισαῖοι. 

πα λα”. ἃν ναοί, Ιζουῇ., Ὑοβ]εγ. ο ἸΜαίΐο, «τας ;” 

Έχε ο πο; Όραη. απᾶ Τρο)., “Ίο απο”. Νο ραπάΊηρ 

α «Πίο ο ο γ εἰς πόλιν. Ῥοομψ, ῶλοιι, Θμαχρε, ϱ (ία 

{σπα}: Ὅο λοίίο, «ἵπ οἶπο Θίαᾶςτ. Ἑηίέα., “Πίντο ορρίάα»” 
Έγοπι ἴἶιο Πιο αῦ Ομήςὐ « Ῥγοασ]οί (ν. 39) ἵπ λος ΥΠΗςΟΡΊΊΟ8 

Ὀπνοπο]οιέ αἲ] π1]οο ”. (οοπιρ. Μα, 4 : 25-25), ππᾶ Γοπι ἴ]ο 
Ρανα]]ο] Τατκο 4. : 444, Ἠνογο λαο Ἱοσ]ίης οἱ ἴ1ο Ἱερου 16 βα]ᾷ ἴο 
Άανο οοσιμγοὰ ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, “πι 09 ο Ώιο οἴᾖοξ)” 1. ο, 

οὗ α]]σο, 16 6οσοπις οἶσαι ἐῑλαῦ 1ὲ νγας ποῦ αἲ Οαρογπααπα, Ἡ]ουο 
Οµτίδέ Ἰναᾶ Ώσοι Ὠοίογο Ίο οοπιπιοµοσίί Ιἱ6 παἱδείοη {λγουρ] (α]]- 
Ίοο. Ἰσπσα, ου 5 πο 10150 {ο ΒΙΡΡΟΡΟ {λαί ᾖιο αγᾖσ]θ {5 

οπιἱ(έοᾷ Ὀοίοιο πόλιν, Ώθοαμξο {16 οοπίοχὺ τοµᾶσυς Ειαῦ ποπ 
ἀσ[πίίο, απιά ἴλαῦ Οαρουπααπα {6 Ἰηᾷ]σαίϊοᾶ, Ἐτοῦαδ]ψ ἴμο θεα] 

Της]1αῖι ἰναπε]α[οις ἱπεονίοῇ {ο ατ[ῖοίο, Ῥδσομιδο Οπρθγήσαπα 16 

ποῄοος Ίπ ο, ὁ : 1. 



10 ΤΠΏῦ αΟΡΡΗΤ ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΜΑΕΚ.- ΟΗΑΡ. τή. 

Να ΖΑΝΕΘ) ΥΏΠΡΙΟΝ. 

ΟΠΑΡ, 1. 

ΑΝΡ αθαῖπ Ἱο οπίθοιοᾷ {πίο 
Οαρογπατπι, α[ἴου 6οπιο ἆαγς; απά 
16 ας ποῖβος ᾖιαῦ ο 1γας 1π 11ο 
ποπἈςο. 

2 Απ 5ἰγαϊα]ίγαγ ΠΙΑΠΥ Ὕουο 
ρα{]ιογεᾷ ἰοροίμου, ΙΠδοπιπο] ἰῑια 
ἴιουο Ἴγαβ ΠΟ ΤΟΟΠΙ {0 χοοοίγο 
ἔλοπι, πο, ποῦ 80 Ίπποι αξ αλοτιῦ 
Ώιο ἄοοῦ: απᾶ Ἡθ ργθασ]μοά ιο 
πονγᾶ ππίο οι]. 

ὃ Απά 1Ἠ6γ οαπηθ τπίο ήτα, 
Ῥχίπσίης 9106 ΑΒἱοὶς ο Ίο ραἱδγ, 
Πίο) πας Ῥουπο οἱ {οι.. ͵ 

4 Απᾶ π]οη ἴιογ οοπ]ά πού 
οοΙΠΟ πὶσ]Ώ ππ{ο Ππῃ {οΥ ἴ]λο ρνος», 
61ογ ππσογογοθᾷ {ο τουί πνηθγο Ίο 

γον. 

απΏπκΚ ΤΗΧΊ. 

6ΗΛΡ. Π. 
/ αν 

Καὶ πάἄλιν εἰσῆλθεν εἰς Ἴκα- 
Ν Αν ν / 

περναοὺμ δι ἡμερῶν' καὶ ἠκού- 
ο ει] 5 / . 

σθη ὅτι εἰς οἶκον ἐστι" 
/ / / 

θέως συνήχθησαν πολλοὶ, ὥστε 
/ .ν Δ Ν Ν Ν 

µηκέτι χωρεῖν µηδε τα πρὸς τὴν 
/ / .. { 

θὐραν' καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λό- 
/ Ν 

ὃ Καὶ ἔρχονται πρὸς αἎ- 
Ν Ν / »./ 

τον, παραλυτικον φέροντες, αἱρό- 
Ν 

µενον ὑπὸ τεσσάρων. 
΄ / ». λ 

δυνάµενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διᾶ 
3 

Τον ΟχΧλον, ἄπεστεγασαν τὴν 

ΒΠΝΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ΟΠΑΡ. Π. 

ΑΝΡ ασαϊπ Ίο οηίογοά Ιπίο 1 

Οαρογπαιτη, Γί6Υ δοπιο αγ; 

απά 1ὐ παβ ]ιοανά λαῦ ο πας 

ἵη έλα Ἀοιδο. Απά Ἱπππισβἱα{οιγ 3 

ΠΙΑΠΥ Ίος αβ5οπιρ]οᾷ, “5ο ἐλαί 

4ργοι ἴλο ρ]αοο Ῥοίογο Ίο 

ἄοοι οοι]ᾷ ἴπο Ίοπσου Σοοπύθ]η 

Ώιεπι: απᾶ "η βρο]κο ο ποτά 

ἰο μοι. Απά {Πογ οοπιο ο ὃ 

πΐπι Ῥηήπρ]πρ ἴα Ῥατα]γ{ῖο, 'ο8Υ- 

πθᾷ ΑΡΥ (οταν. Απά 145 11ου 4 

οοπ]ά πού "οοπιο θα Π1Ώ "ΟΠ 

αοσοππῦ οἳ οἶμο ο.ουγϐ, Ρύου τ]- 

2 καὶ εὖ- 

4 Ν Δ 
και μη 

δϱ 16 γαρ σαν ;” ἠκούσθη. ἨΝοβΙογ, Ὑγακο[, Ῥοσμγ. Ῥο]ς., 
 μοῦ πονᾷ ᾳο]ιοονά ; Υι1ς., Μοηί, Ώσσα, ἴὔνας., Τσι,  απά]- 
Όαπα ορ . Ὦσι  οἩ ουἳ ἀἱνο. Που, Ν. Τ, ἐρώα. Έμο τοῦ 
Ἰ6 προᾶ Ἱπηροιβδομα]]ψ, οἳ α5 οραἱνα]οπί {ο ἡ ἀκοή ἠκούσθη, 38 ἵη 
1ομη 9 : 92, οὐκ ἠκούσδη, απᾶ Ἱπαγ Ῥο χομάσνος, “ου Ἰουν.” 
(ζοπά.) Τους Ίσες Π{ονα], ή Ῥ]νναβο πνοιι]ά αοοονά Ὀοίου 
ψηδα ος Ιάἱοιῃ, 16 19, Ἠιογοίοτο, γοσοπιπποπᾷσᾶ αξ αἩ α]{ουηα ίνα 

τοπάσγ]πς, γι, α.σρ4, 

Ἠ Ννουο αβδοη)]ος ;” συνήχθησαν. Ἰζομᾶ,, Ἱγακοί Βο (8. Υ.) 
Μαι, 20 1 δτ; 28:19. Λοίδά 1 81: 11 :96. 

5ο Ἠιαςς” ὥστε Του. "Τα 15 ιν ΟΟΠΊΠΠΟΗ γοπάρεῖης ἵη 
ἠλο Ἡ, Ὑ. 

ἆ (πο) οσο”; δὲ, 
υογῦο). σου, αἱ) πα 

Ἠγακοί, Ὠ]οῖς, Τ]οιι, Ἐοῦ. (6 

5 ῆνο Ῥ]ασο;”. τὰ (μερῇ αιζαιαιὴ. ο Ὑγοιία, “ ἆον 
Ῥ]αΐστ Ἠίσ, «]ουις)'. 8, Ἐν. « Ψαερασο.’. Τὰ να[ως {ο ιο 
πρόὔνρον, ἴλπο Τα γοβρα]αη, “Τους απἱο ἱαπιαι. ᾷοιπῦς 
ΥποπΠ5, Ρ6Υ (161 ον γἷα παλι αοοοβΣιΙξηο οἱ ὦος οδί. Λαῖις 
6ο]μας, αιοίοᾷ Ὦγ Τήάᾷσ]]. Ἐ]οσπιῇ, (πι {9οο), « Ἔ]ιο 6οηςο οἱ {να 
Ῥαβδαρο 18, 5ο ᾖλιαῦ ἔουο πνηβ πο Ίοησου βΡποο {ον ἔ]νοπα 1 ἔ]χο 
γεβΗρα]ο ̓  [πιασ] Ί6ςς ἴη ιο οιισο 1{5ο]{].” 

Γ.9Υ6Ι--Ἱο Ίοπβος 1”. μηκέτε-- μηδὲ. Ἐν, «ποη απιρ]ίας 
πο. ληδὲ αἶοπο Ίπ ἴλο πιίάᾷ]ο οΕ α βοπίοποο, ἴ6 οᾳπἱτο]οπό {ο 
«ποῦ ονομ”. (18ο8.): Ῥαῦ ας Έιοιο 16 α ἀοαδῖο ποραίίνο, πο 
ρονο χοπβονῖις {π ο ἐ]ιο Ποραίῖνο ο µηκέτε 18 γοζαϊποι], 
Ῥχθεοπίς ἴ]ιο Τ]ιοια]ή οἱ ιο {οχί, Έοομγ Ίας, «πού 0ΥΟΠ---41Υ 
1οπσδγ.” 

ὃ «οομίαία ”. χωρεῖν. Ὑγαϊοί, οια., ϱ. Που. (Ἡν ἰοεο) 
5, Ἠπ, “ οοπίοπίν” Βο (1 Ύ.) ζομα ὃτ 6; 9 : 35. 

Ἡ «Ῥο βροκο;” ἐλάλει, Ἰζοπα, Ῥοσ]γ, Ἰψοβ]ογ. Ὑπ]α., Βστα, 
“Ἱοφποραίας ;' Βρπη. απᾷ 1ρου., « Ἱαδ]αδα,” 

. 
, 

ἕνα Ῥαα]γίο ;”. παραλυτικὸν. ἸΨοβίογ, Ἰζοπᾶ., Οαπιρβοί!, 
ῬεσἩγ. Βραη. απά 15ο), “πη ραγα]ίμσο” Ας ἐλίς πγονᾷ ἰς ἵη 

ϱοπΊΠΊοῦ πσο, 16 {8 Ρνο/οναδ]ο {0 ἴ]ιο φεγέρ]γαςίς οἱ ἴιο Τὸ. Ὑ. ΤήΒ 

γοπ(σιίπο βου]ά ο η(ζουπι, 

} α σαυ]οᾷ ;”. αἱρόμενον. οι, Ῥοοἳγ, Οαπιρροῖ, Ἠοῦ., 

ἄποσηί. (αἴρω). ο (18. Ὑ.) ἆομη ὅ : 10. 

” Φου οἩ, 1 : ὄ, ποίθ πι. κ ασ” ὑπὸ. 

 “ῃθ. Ῥοο]Ἠ, Ἰακοί 9. Εν, οΟΙΙΠΙΘ1”. Βραῦ.  οΟΠΙΟ 1” 
Τΐαϊ, “ οοπιο”. Ῥαδ, δ1 1. (Τι ρατο]ο 15 αςοῦ) “ηδίουᾶ 

οἱ α παἶπου οἶπ]ςα, {1 α οοπ/αποὔίο, ο. 6. αδ, ὁσεαιιδει α)ῖον ἰ]αί, 

ἴρῃ οἵο” Κήπο, 291211. 

Ἀ «έρ0Π1Ο ποαν; ” προσεγγἰέσαι. Ἰκοπᾶ., ΒΠαχρο, Ίο “Νους” 

16 Ῥνο[ουγοῖ {ο “ πσ]ι,” 5 11οῦς οοπΙπΙΟΠ. απᾶ οιρ]ιοποι!ς, 

3 ΜΗ αροουηῦ ος”. διὰ {ει αεσις.). Ἐοῦ. “Του, η λα 

8οΗ5ο, 15 ποατ]γ οὐφο]οίο. 

ο “ [1ο οροπά;' τὸν ὄχλον. ἸΙευᾶ., ἨΓοδίοΥ, μαιρθ, Ε]οἷς., 

Οαπιρῥαῇ. Ὑπ]ο,, Ῥσσα, Ίδγας., πυρος 8. Επ “]α {ου]ο ;” 

Βραυ. απά 12ου. “ ροπ/ο:”. Πάσα, ο νους οἳ Ῥοορίο, αἲ 

Ώποσι]αν ονον(.”. «ΑΔ. ερεοῖα] 56Π5ο οἱ 5 ανονὰ ἵ5 ἐῑαῦ οἵ {πο 
Ῥομαίασο, ἐγύα, 48 ορροβοί {ο δζῆμος (ιο Ῥοορία). ο Γούίο, 

«Ἡνθσοῃ ος Ἡ κος.” Ττοπᾶον 6 ἡνονά του πιζ υγ ' οονᾶ.” 
Ί]πουο {5 πο Ἰηδίαμος Ίπ πλίο]ι ἐ]ναῦ ππονᾶ 5 ποῦ ιο Ῥνοροι οᾳἱγα- 
Ἰομὲ, αἲ 1οαςῖ, ἵπ Ες σοβρο]. {15 ενας ἀἰδλπσιιϊσ]ιοᾶ ἤνονα «, ηπ]- 

Πιάο ”. (πλ ος), απ “ ροορίο”. (δῆμος απᾷ λαός). 

ρ «11ΟΥ πηχοοίοά ;” ἀπεστέγασαν τὴν στέγην. Ἀοῦ., Ὠλάάο]! 
(ἀπεστεγάζω). «' Το πησογον ἴἶνο τοοί,” Ἱπιρ]ήος {μαί βοπιολίης 
Ν]ήσμ. οογογοᾷ ιο χοοί Ίνας ταονοᾶ. ἸἘηίσ, οοπιρατίηρ ἐς 

Ῥαδεασο αηῖ ἴμο Ῥαχαιοὶ Το ὅ :18, απήνοβ αὖ νο {οσους 
ἠπβίσίοιις τοδι]ὅ, “ δισήι]επιεπὶ {εστι 1ὐέ, τιὺί οαῖ, ο0 1ῃ5ο Ιοοο 

ο[/οᾷίβεο Ἐα[α]ος {ορα]ας, οτί 7 οβαπι 5οἱνουῦ βιῬ]οσέαπη” Τη ο {ου 

Νοχζς, ἴπο χοοί Ἱνας Παΐ, ο Ἱοιδο Ῥοΐπρ οογογοᾷ αν]{]ι 11]ο5, αιά 
ἴΊνοκο ογουβρνοας ΥΥΗΑ α ορπηθπύ. 1ο τγουβπρ οοηβἰςίοᾶ 11 16- 
πηονίης α Ῥογίίοη οἱ 16 οογοίης ὮΥ ἀἱρσῦις ἰἰοισίν 16, ΟΥ 
ἀἱρσίπρ οιιὲ ιο ἠῑ]ος πηᾷ οοπηοηύ (ἐξορύξαντες), απ ἴλις πια]κίης 
απ. οροπίηᾳ, μνουρ]ι πο] ιο Ῥοπνους σοι] Ίουψο ο Ῥά)α- 
Ιγίο, 



ΤΗΕ αΟΡΡΕΗ ΑΟΟΟΒΡΙΝά ΤΟ ΜΑΕΙ.- ΟΗΠΛΡ. Τ. 1 

ΚΙΝα 4ΑΜΕΘ) ΥΡΠΡΙΟΝ. 

085: απᾶ που {νου Ἰαά Ὀτο]κο 

τρ, Π6γ οί ἄοινα ἴἶο Ῥοά 

ον οἶη ᾖ]λο βἰοῖς οἳ ἐ]ιο ρα1β7 1αγ. 
ὅ μου «σεις βαπ’ ἐ]ιοῖν {α111, 

116 βαἱᾷ τιη{ο {]ιο δἰοῖς οἳ ἔῑιο ρα1ςγ, 

Βοµ, Ιγ εἶης Ὀο {ουσίνοη {ποο, 

6 Βαΐ Όιογο Ίνογς οογία]π οί {1ο 

5ογ165 δἰὐήπο {μσνο, απᾶ 16ββοΙ- 

119 πι Παν Ἰδατίς, 

Ἰ Αγ ἀοῦβι Ες πιαπ Άπις 
δροας Ῥ]αβρμοπι]ος 2 πο οαἩ {ου- 

βἶνο εἰπς Ῥαῦ ἄοᾶ οπ]γ ὃ 

δ Απά Ιπιπιοδἱα{ο]γ, Ίου ἆ οδι1ς 

Ρονοσίγαά ἵπ Ἠϊς αρίτῖ ναί νου 

8ο τοαβοιο σι] {]θπηβο]γος, Ίθ 

Ραὶᾷ Πίο {λοπι, ΤΗΥ 1οβδοἩ γο 

Ώιοβο {ήησς {π ΥοιΥ Ίιοατῦς 2 

απΏπκ ΤΗΧΠ. 
/ ο ο κ . / 

στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες 
ο. Ν / Σι» ο ε 

χαλώσι τον κράββατον, ἐφ ᾧ ὁ 
Ν ϱ ΔΝ 

παραλυτικος κατέκειτο. ' ἰδὼν 
|. 2 - Ν α 

δὲ ὁ ᾿]ησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν 
/ α γε! 

λεγει τῷ παραλυτικῷ, 1 εκνον, 
3 / 4 / ἀφεωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 
3 / . 
σαν δέ τινες τῶν γραμµα- 

/ .ν 

Ττέων ἐκεῖ καθήµενοι, καὶ διαλογι- 
/ - ι -. 

ζομενοι ἐν ταῖς Καρδίαι αὐτῶν, 
Ἱ Τι οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφη- 

/ / / 

µίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἆμαρ- 
/ . Ν ω « / 8 Ν 

τίας, εἰ μη εἷς, ὁ Θεὸς; " Καὶ 
» / . Ν ε ᾽ ο. ὤ 

εὐθεως ἐπιγνους ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ 
/ - 

πνεύµατι αὐτοῦ, ὅτι οὕτως δια- 
λογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐ- 
τοῖς, Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν 

ΒΗΝΥΙΡΕΡ ΤΡΙΡΙΟΝ. 

τοοίοςά αέᾖο Ρίασο ΨΠοΥ9 19 Ίαδ; 
απᾶ τἀϊσρΊπο {οπο], αγ 1ο 

ᾖοπι είἩο οοπος ον πλ]ο] εἶλθ 

Ραα]γ{Ιο Ι4Υ. Απά ζοδις '560- 
ἵπα ἴμαιν {αίμ, "ραΐῦι ο {ο 

ΡαταΙγίο, "ΟΗ]ᾷ, {1 βἶπδ ατθ 

{ογσῖγοη ἴλοο. Ῥτί ἴιογς Ίν6υθ 

αΡΟΠΊΟ οἳ Ὅο βοῖρος εἰ ᾷπρ 

{λουο, απᾶ τοαδοπίπο ἴπ οῖν 

Ἠθανίς, ΊΥΗΥ ἀ οι 018 ιαπ ναΒ 

σπζίεν "γογ]]πος η Πο ϱςη 

{ογοῖνο εἶπδ "Ῥαί 9Π06, ουθη 

ἀοά ξ Απά Ἱπηππδζίαία]γ, π]ιεη. 

1ο5ι5 Ῥρογοοῖναί {η 15 βρἰηό 

Όαῦ {ο νίνις γοβδοπος αλ] 

Ώπαπιδο]νας, Ίιο δαἱᾷ {ο μοι, 

«ΊΨἩγ ἆο Υο 1οαδΟοἩ ἴῃοςο ὑ11ρ 8 

σι 

 Ὑμούμον ἵ6 16 οαδίοΥ ο βαγ ταῖς Καρδίαις ὑμῶν; μων, 
/ 3 .. . . 

ὃ τί ἐστι] 1η που» δαν «μοι 1 ὁ 

α «πιο ρία” Τλϊς θαρρ]οπιοπί 5 ποσσεθαΥ {ο οοπηρἰοίο Ί]ιο 
Βεπίσοποο. 0 Ίσσα μας νο 5αρρ]σπιοπί ᾖσο. 8. Βλ. « ᾷο οι.” 

Σα ἀἱβρίις ποια]; ἐξορύξαντεο. (πτοσπί, Ἠνοίβοι. (π 
σε), "' ῥοι/οὐίσπίεο;”. Ἰναβ., « Ροι[οςεο ἰοοίο;”. σπα, « οο(ο 
Ρου[οβεο.”. Το 5αρρ]οπποπό ο {ο Τι, Υ., “{έ) 1 ἀνορροᾶ α ττη- 
ἨθοθβΞαΡΥ. 

5 ὔιο οοποι;”. τὸν κράββατον. ΊΝοβΙΟΨ, Ῥοο]γ, Ἰναἷος, 

Οαπιρροϊ!, ἸΝοι/όσομιο, Πἱο]ς., 11οπιδο!. Τουῦ., Βνοίςομ,, “]σσας 

νου οἱ Ἠιπα ου, πηαπῃ ἑαηύὴπι Ποπηίποπι οαρίοης. 5ο η αἲ] 

σἼ566, Το γοπάστίης 16 απίοτη, ἵπ θλίς Ἠονϊσίοη, 

ε Θοο γ. ὃ, ηοῖο Ἱ. 

5 «βοοής;”. ἐδὼν, γοδίογ, Βλανρο, Ῥοο]γ, Ιζομᾶ, 8. Ὦν., 
ας γογαπί.” 

τραμ τ λέγει. Ἔοομγ, ἸΓαἷεῖ, Ώμανρο, 

να ΟΜΙᾷ :” τέμνον. Ὑαοί, Ῥοομγ. Ὅο ἸΓοίίο, “ ζιπᾶ 

5, Έτ. «πποα οπ[αη{. Ἴἶονο 18 πού ἴἶο Εἰἰσ]έοςέ πιοοορκί(γ [ου 
4ορανθίης {οπι 1ο {ἡογα] εἰιβοσ[ίοι οἱ 61] πνονᾶ, Ό6ο ΤάᾷἁσοἹ], 

κ «βοπιο;” τινε. Ναοί, Ιοηᾷ,, Πίο], Ποῦ. Θο οὔσπ {π 

Β. Υ, 

σ πίου;”. λαλε, ο 2 Όου. 19:14, 1, Ὑ, Ου Ἰᾷίοπι ἆο- 

πηπηάς ναί ο ἄποοὶς γουὈ εἰιοι]ά το {μις κοιζσνοῇ Ῥο[οιο α 
οοπαρ]οππουό, 5ο] ας “ γονπσε.”. 8ο Ἐον. 10 : 8, 4. « ον” 
ο[ίοη οσσ)ς 1π ο 1, Ὑ, αξ΄ βγποηγπιοιις αν] «αροπ]κ”. σου 

Β 110. Ῥε. 10612: 119 111. νου. 14: δ. Ίκα, 39: 0. Τ]ιο 
66150 ΟΓ Λαλέω ἵ6 ο[ἵοι πιοβϊ]οᾷ Ὦγ ιο αζ]πποία. Που. 

Σ “πον]πας; ” βλασφημίας. Ὢο Ἠοίίο, “Τιββίοριησος.”. Τ]]ς 

νου απᾶ 1{5 οοαηα{ο γουῦ ηωνο αοφαίγοᾷ 1Π πιοᾷσνη Ίδαρο, ἃ 66ης0 
Νίο] ἆοσβ πού αοοοτᾶ γηἰῆι Ῥέρ]οα] πδασο, Ἰοπος, 1 βλοι]ᾷ Ώο 
πηφ]αίσά, 16 μωβ Ῥουυ ππαᾶο, ἵπ φοοἱοείας[ίσα] το, {ο οΟΠΊΡΥΟ- 
Ἠοπά αἲὶ Ἰπᾶς οἳ Ἰπιονεγοηος {οινανᾶ (ο οἳ 6 ἐναίἩ, Ὕγοης 

ορίηίοᾳς, ηἰδίη]κοι. νῖονς, ππά Ππίονργοίαίῖοπς οἱ ιο Βομρίανσς, 
απά Ἰας Ῥαυυ. τισοᾷ αξ 4, οολνοπίοηῦ πηβεῖ]ο ὮΥ απθὶΣ οσο 

Τήηινουσϐ, α5 αποίοᾷ Ὦσ ουσίαν, ρῖναβ ἴμο {ο]οῖηρ εοε[εείαδ[οαὶ 
ἀοβυϊδίονς “ ]αερλοπι 18 απ Ἱπ]αιγ οὔσοιοᾷ {ο οἆ, Ὦγ ἆοπγῖπο 
Όναί π]]ο] 19 ἆπο απά Ῥο]οησίπο {ο πι, οὗ αντ ηραῆης {ο Ίῖπι 
Ὠναῦ π]]ο]ι 18 πού ασγοσαΡἰο {ο 15 Παὐανοῦ. Όσο Ἐοῦ. οἳ Πί5 
ψονά, απᾶ οἱ, ὃ : 28, ποίο. Ὦ6ο 95ο (. σαπιρρο]]”ς Ῥνοπιίπατγ 
Ῥ 6ου (α{ήοπ8 ο Ἔ ουν .ο8ροίς, 

α «Ῥπῇ οπο, εὐσπ οά 13 εἰ μὴ εἷε, ὁ Θεός; ὮἘῬοοιγ. Ἐν, 

απ] ππας, ποιηρο Ώσους.  Ἴλονο 15 πιιοῖ ἀἰῄοίοπουο {μ ἐῑιο 
ῥαπούπαθίοι οἱ μίς βοπίσησο ἵπ ἀἰονοηῦ οορίος οἱ {1ο Τοχί. 
Ῥοσορί. Ἰναβηνας, Ἰθιξάθα, ΜΠΗ (8 τεριϊπίοά ἵπ Ῥαρείοις 
Ῥο]ψπηονίαυ Ποκῦ), 1 δου (αν, Τορυ, Ἐ]λήαᾶ,, 1891), Ποβίηδοη 
(Πα πάοΏΥ), απ Β]οοπο]ά (3. Έ.), Ἡαγο πο οοπΊπήη, α[τος εἶς. 

Τη ο οθ]οα] 196161ομς, Όλο οοπητηα, 18 οπή οᾷ Ὦγ Ἱπαρρ αᾶ 
ΤΠ ππαπη, απ. ἱηδουέο, ὮΥ Βο]ιο]α. Ἡ ἴἶνα οοπΊπ]α 15 ἀἰβνοραναί, 

ιο ἐιο τοπάσν]ης οἳ ἐλίς Ῥαδδασο 1π ἴμο Ἡ, Ὑ, ρἶνος ἔἶνο ας 
86Ἠ50, 1 {ο]ου Βασσίοις ῥαπούια[ίου απά, {ογοίοις, γομίον α5 

προγο. Τῃ ἴἶο ρατα]]ο] Ῥαβξεασο Μαίέ 19: 11, Ώ]οοπι[ο]ά ἵπεοιί8 
ἴνο οοπ]ηια. ο 1π μὶ5 ού οἱ Μαν]ς 10 : 11, ν]ουο ἐ]ία ρ]ναςο 16 

τοροαοᾷ, 

να {]χῃς; οὕτως. Ναοί, μανρο, Ῥἱοἷς, ἆΠοιη, ο Τη γ. Π, 

ο α Ὕγ]ῃν ᾖο γο τ6πδοῦ;”. Τή- διαλογέξεσθε. Οαπιροο]Ι, Ῥε- 

οἩγ. Τι οοπβγοβίοη εἰιοιι]ά Παυπιοπίπο πγἰθ]ι λα ος ν. τ, “ Υ 
ἀοί]ι ία πια, οἷο. Ὅσασο ΓπΙΙΥ ἑαποίίους «ο ” ἴη Ιπίογγοσαθίγο 

ΒΟΠἴΟΠΟΟΒ, 

ἆ α ἨΓῆίο] 16 οαρίου;. Τί ἐστιν εὐκοπώτερον. Ἰ}αἷκοί,, Ῥίεῖς, 
Ἰζοπᾶ. Ὦο ὙΓοίίο, “ ας 16ὺ Ιασίου :”. Ῥε]ς., “ Ίαῦ ἶ6 Προ 

κου τ”. Β. Ἐν, “ Ωμ)εεί-οο φαἱ οϱὺ Ίο ρίας (ποιο; Ὑπ]α., Μοπί, 

« ηπ]ᾷ οδὲ [πο ι” ϱ ἨΓΠποίμου,” ας 6ο Ίνοιο π το [ῆ, Ὑ., 18 

ομβο]οίᾳ, 
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ΚΙπα σΑΝΜΠΕ) ΥΠΠΡΙΟΝ. 

1ο ἔἶιο δἷοῖς ο{ ιο Ρα15Υ, ΤΠ 5ἴη5 

Ῥο {ουσίνοη ορ; οἳ {ο 5αγ, Α1ἱ5ο, 

αιᾶ ἔσ]κο πρ 1γ Ὀοά, απ γπα]]ςτ 

10 Ῥαΐ Ὠιαί γο ππαγ Ίσιουν ενα 
Όιο Θοη οἱ πιαη Παδῃ Ῥοποῦ ΟΠ 
θαν]ι {ο {ογσῖγο 815, (11ο βα1ϐῃ ἴο 

Όιο φἱο]ς οϐ ιο Ῥα157) 

11 Τ Εαγ απίο ορ, Αγ56, απᾶ 

ἰα]κο τρ ἴπσ Ὀαᾶ, απᾶ αο {1Υ αγ 

Ἰπ{ο {πο Ίοἳδο. 

12 Απ ἹπηποθζΙα{ο]γ Ίο 49959, 

{οοῖς τρ ὅἶο Ῥ6ᾶ, απᾶ Ἰνοηῦ {οτίἩ 

Ῥο[ονο ἔἶιοιι αἱ]; 1πδοπιιο] ιοί 

ἴΊι6υ Ίνουο αἲ] απιαζεᾷ, απά ο]οτ]- 

Ποᾷ ἄοᾶ, εαγίπο, Ίο Ίογο) 5. 

16 οη {15 {α5μίοἨ. 

19 Απᾶ ηο ποπ {ου αθαῖπ Ὁγ 

Ώνο 5οα-ρ]ά6; απά αἲ] ιο πα] πάς 

γοβογίοᾷ τππ{ο 1111, απ 1ο {απρ]ῦ 

Ένοπι. 

14. Απά αδ Ἡ6 ραδ5αᾷ Ὦγ, 6 581 

Τιονὶ ἴ]ινο ον οἳ Α1ρ]οα5, βἱυ πο 

αὖ ἴμο τοσαἱ1ρῦ οὗ οπβίοῖη, απᾶ 5αἱά 

απίο Πΐπα, Ἰδο]οι 1η. Απά Ἰιο 

41056, απ {οΠοινοά 1ήπη. 

απΡΕΚ ΤΗΧΤ. 

εὐκοπώτερο», εἰπεῖν τῷ παραλυτι; 
κῷν Αϕέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι, 
α εἰπεῖν, ᾿ Ίγειραι, καὶ ἀρόν. σου 
τὸν Κκράββατον, καὶ περιπάτει; 
109 9 κ 29. 9 , / ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν 
3 ε εν - / 3 / ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι 

Ἀ Α / - 

ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας, (λέγει τῷ 
παραλυτικῷρ) 3 1 Σοὶ λέγω, ἔγει- 

ραιν καὶ ἆρον τὸν κράββατόν σου, 
καὶ ὕπαγε εἰς. τὸν οἶκόν σου. 
13 Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας 
τὸν κράββατον, ἐξῆλθεν ἐ ἐναντίον 
πάντων" ὥστε ἐξίστασθαι πάν- 
τας, καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν, λέ- 

το / ο 9/ 

γοντας, Ότι οὐδέποτε οὕτως εἲ- 
δοµεν. 

« Αα / λ 

19 Καὶ ἐξζῆλθε πάλιν παρὰ 
Δ / ΔΝ 2 : 3 

τὴν θάλασσαν" καὶ πᾶν ὁ ὄχλος 
ἤρχετο πρὸς αὐτὸν, καὶ ἐδίδα- 

/ 

σκεν αὐτούς. ᾖὶ Καὶ παράγων 
- ς Ν 

εἶδε «4 ευῖν τὸν τοῦ ᾿4λφαίου, 
/ 3 ΔΝ χ / Ν 

καθήµενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ 
- / 

λέγει αὐτῷ, ᾿Ακολούθει µοι. 
/ ο 

ΓΚαὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

ἘΒΥΙΕΡΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

οᾳ5ίοι, {ο 5αΥ {ο ιο ρανα]γ{ο, 

«Τ]]γ οἵης αγθ {ουρίνου ορ; ΟΥ 

{ο βαγ, ΓΠἱ5ο, απά ἰα]κο τρ ΜΥ 

να .» οοιιο] απᾶ πας Ῥαΐ ἰλαῦ ο 

ΠΙΥ ΊιουΥ αῦ ο Βου οἱ 11Η 

αδ] Γ{ρογον οἩ ος. ἴμ {ο {ουρΐγθ 

οἶης (Ίιο βαϊ 1 {ο ἴ]ιο ρανα1γ{]9), 

Ἰ βαΥ 1ο {1θο, Ἠ5δ6, απά Ί8]κο 

αρ 11γ οοιο], απά "σο Ἱπίο {γ 

Ἱοιδο,. «Απά Ἰηπιοβ]αίοΙγ Ίο 

1050, "απ ἰα]κΐπς πρ ο οοπο]ι, 

ποπῦ {οτι Ῥοΐονο /έλοπι α1], Κ5ο 

ναί ἴμογ ππουο α]] απιαζος, απά 

ο]ογ]1ῇ1οί (οἆ, εαγίπς, 6 ΠοΥΟΥ 
μι ο. 6.1 Πέ ιδ. Απά Ἡο Ἰνουί 

[ον ζ ασαῖη ὮΥ ἴμο 5οα-θἰἆο απά 

α11 ἴ]νο ογοιγᾷ οαππο {ο Ἠήπη, απά 

πο ἰπασΠί {πομ. Απά α5 "]ο 

ῥαβςοᾷ αἱοπρ, ο Βασ Τον, ἴμο 

5οπ οἱ Α]ρμες, δι ίάπο αὖ ολο 

{ακ-ο[ῆοο, απᾶ ραϊᾷ {ο Ἠϊπι, Βο]- 

Ίοι πιο. Απ 8 1056 απ {ο]- 

ο ΤΗΥ ο ης; 4ξ ἁμαρτίαι. Α4 {ο ανξ]οιο {5 αδοί Ίιογο ἵπ « οναπύ ἴοις;”. Ὠσ]ς., απ 4ου ἰοσομιγοογάἰσ]οιᾶ ;”. Ίμαι., “ ἆο- 

βίας οἳ ἴ]ιο Ῥοββσβίνο ῬνοποίἨ, 16 Ιγου]ά ποὺ 6οθπι ΠοσθβδατΥ {ο 

Πα]ίοίσο Ἱέ, ἃ5 α θαρριοπιοπί. 6ο Ιζλπου, ὁ 244, 4, ΟΥο50Υ, 
6τοσὶς ἄταπη., ζ482. 

{ αἨλεο Αα βοµονα. τα]ο,  γήςο” 15 ρτοίογαδ]ο {ο 6 αγῖδοι” 
Τ{ αοσονζς Εν ου» Ργοβονῦ δις ᾖοητισπ({ὲ, 

{κ ου, οπὐμουίψ. 99 Γοδίογ αι Ἰοκοί, 

δ «Ἠϊρο « πμ]ο”. 18 ποπ τοδγ]οῖοᾷ {ο Ῥοδίγ. Τί ϊς ἀοοπιοᾶ 
Ῥοςῦ {ο {ο]]οιν πο πποᾶστη ογὐ]ορταρΏγ, ἵπ πιοδύ ο.5ᾳ5. 

Κεπᾶ., ἩΓαδίογ, ἸΝαἷκοί, ἃ αρο:” ὕσταγε. 

ποίο Ἱ. 

96ο οἩ. 1 : 44, 

Επ Απά ἠακίας πρι”. καὶ ἄρας. ΊοδΙογ, Ὠἰοῖς,, « απᾶ {ας 
Ἱπο 1”. ῶλοπιν « απά Ἰπανίης {αῖτοι ; ”. Β, 1ὔνε, οὗ αγαπέ ριής.” ὮΥ 

Ῥνοδογνίπα 1ο ρανΗοῖρία] οοηςἰμοζῖοἩ, καὶ Ίνας Τΐς Ρορο) ρ]ασς, 

απ αοεωγαει) οπᾷ εγαἰᾶ απο βοσαγαᾶ. 

} «λεν αἲ :”". ἐναντίον πάντων. δ4]κοβ, 

γα]. 5αρρ]οιπομία”γ, απ Αλοπ]ά Ὦς Μαἰίοίσοι. 

Άοπι ο ραγα]ο] 11ο ὅ 

πιον αὐτῶν, 

Τ]ὴ6 Ῥτοπου 16 
Τ{ Ίνας ἰπ]κου 

«20, Ψ]ιογο 16 18 {ουμᾶ 1η ιο ἐοχί, ἐνώ- 

α]ς., Ἀοπί, Ἡσσα, «οοίαπι οπμίρης;” 5. Τν., 

]ατΐο ᾖο ἐοᾷος [ο]ἱο5].” 

κ άνο μαῦ, ὥστε, Ὕεδίογ, Ιζοηᾶ., Ὀ]οἷς, Θατρο, Ἡλιοίπις, 

γα]ς., ΝΓοπό, «ἐπ αὐ ;”. Τρου., οἱ αξὶ ιο”. Του. (ὔν Ἴουο) Ὠνοί- 
εο]ποίάον, ὥστε, '' Τη πιοβία οναξίονς, οὗ τί Ῥοπάοί αἲ απἰοσσᾶση- 

ἄρας, οὐ σοοπ]μποίίο ογοπέπι Ἰπάίσαπβτ ἱ, ἵα ων. Ῥο (ΗΕ. Υ.) 
Μα 8:38 15 :2,92,. Μαὃ:20: 411} 15 : 5, οἷο, 

ιο Της νου 19 α βαρρ]οιιοπύ, αι α]ιου]ά ο ἠα]έείσοι. 

πα ης; οὕτως. Ἰοπᾶ., Γ6ςἩγ, ΤΥ οξ]ογ, 19οῦ. (18, .) δαεί, 
96 154, ἹμικαΙ :2ὔ: 2148. ὅομα 416. 

3-ἁῃο ραθεοᾷ οἼοης1”. παράγων. 1ου, Οαπιρροῇ, Όίοῖς, 
πδο νο φαν οῖρίαὶ οοηδναοξίοῃ,  ραβδίηρ αἶοπο,  Ῥου. ο- 9 παρά 
γω), η απεϊάνο, “ ἰο ᾖα98 αἴοπςβ, ἴο Ῥας5 Ὦγ”. Ῥνοίβο]οίᾷον, 
 Ργαἰστεου) 

ο ἁ{ῃο {αχ-οᾖίοο;”. τὸ τελώνιον. Ἀμπιρο, Ὠΐος. «Ας εής 

πονᾷ 15 ἀεηνοί {ποπ τέλος ΥΙΟΙ ἵς σοποτία, απᾶ αρρ]σαὺ]ο {ο 
ΝΥ ἑπιροδί, ἠ]κο οι. Νους “ταν,” Ἡ πιαγ Όο ργοροτ]γ χοπᾷσιοᾶ Ὁσ 
α {ακ-ο[ιοσ”. Ππροδίς, ΟΥ ἴαπσς οῇ εἰ] Ἰιᾷς Ίνογο οο]]οσίοᾷ ὮΥ {]ιο 

τελώναι, ἴλιο Ώοιπαὴ ρα. Πο]]-ο[ίοο,” ον «« οαβύοπι-λουρο,”. 
αἲο {οο {οί Ἡπ ἐλιοῖν βἱσπίβοα{ῖοις, 
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Έτκα ΖΑΜΠΡ) ΥΡΒΠΡΙΟΝ. 

15 Απά 16 οαπιο {ο ρα55, {λιαῦ 

α5 ἆοδαδ δαῦ αὖ 1ποαίῦ 1π 1158 Ποιιδο, 

ΠΊϱΗΠΥ Ῥραρῃσαης απά ΒΙΠΠΟΙΘ 5αΐ 

4150 {οσοί]μον πι ὅσδιις απά 115 

ἀϊδοῖρίος; {ου ἴμοιο Ἴνουο ΤΙΦΗΥ, 

απά 016Υ {ο]οποί Ἠήτη, 

16 Απᾶ πο ο δοἱΏο5 απά 

Ῥ]αν]εθος δαν Ἠήπη δουῦ πα Ῥραρ- 
Ἠσατπς απά 8ΙΠΠΟΥ5, ἴΠογ δαἱᾷ πηίο 

119 ἀἰδοίρίθθ, Ἠοιν 15 έν ὑιαί Ίο 
οαἱθίι απά ἀτ]η]κοία πΙι ραῦ- 

Ἠραμςδ απά ΒΙΠΠΟΥΡ τ 

11 Ἅγ]ιου ὅθδις Ἱιουνά 2, Ίο 

βαδ] τπίο ἔἶνοπι, ΤΙ6Υ {ιαῦ ατο 

ψ]ιοίς, Ίιωνο ο ποσο οἱ ιο ΡΙΥ- 

βἰοίαἩ, Ὀιῦ 6 ναῦ α.ο δῖοις: 1 

οαπιθ πού {ο οα]] ο τρ]ηίοοις, 

Ῥαὅ 8ἱηπ6υ5, {ο τοροπίαποθ. 

186 Απά Όνο ἀῑδοιρ]ος οἳ 6ομη, 

απᾶ οἱ ἴ]ιο Ὦμαχ15δοος, 5ος {ο {αςί: 

απΈπις ΕΣ”. 
5 / 3 . .. 16 Ἱκαὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακεῖ- 

Ν .. / ο 

σθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, 
ΝΔ / Ν ο Νο 

καὶ πολλοὶ τελώναι καὶ αµαρτω- 
/ -” » ο) 

λοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ 
- - . ῥὰ ΔΝ 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. ἦσαν γὰρ 
Ν Ν 3 / » . 

πολλοὶ, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
10 9 . .. Ν , η] 

καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φα- 
ο 3 / » ΔΝ 3 / 

ρισαῖοι, ἰδόντες αὐτον ἐσθίοντα 
Ν ο κ Δ 

μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἅμαρτω- 
ω 3)’ -- - 

λών, ἔλεγον τοῖς. μαθηταῖς αὖ- 
- / κ. - - 

τοῦ, Τί ὅτι µετα τῶν τελωνῶν 
Ν « : , / 

καὶ ἁμαρτωλών ἐσθίει καὶ πίνει; 
/ ο / 

ΙΤ Καὶ ἀκούσας ὁ ̓ Ιησοῦς λέγει 
3 ω) / 3) ᾳ 

αὐτοῖς, Οὐ Χρείαν έχουσιν οἱ 
/ - 3 3 , Αα 

ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ οἱ κακῶς 
3” 2 5 / 

έχοντες. οὐκ ῆλθον καλέσαι ὃδι- 
/ Ἰλλὰ ο λ Δ . 

καίους, ἄλλα ἁμαρτωλους εἰς µε- 
/ 15 Κ. ν 3 ε 

τάνοιαν. ζαὶ ἦσαν οἱ µαθη- 
νο» / ιν ω - 

ταὶ Ιωάννου καὶ οἱ τῶν «Ῥαρι- 

ἨΠΥΙΡΠΡ ΥΡΠΗΡΙΟΝ. 

Ἰογνοᾷ ή. Απ 1 οππιο {ο 

ῥα5ς, ναί α5 5]ο αγοσ]πθᾷ αἲ 

ἴπρ]ο ἵπ 118 Ἰοτἳβδθ, πΙαἩΥ "ἴακ- 

σαἴ]ογοιβ απᾷ ΦΙΠΊΘΥΡ "45ο :10- 

ο]ποά σύ 55 αμᾶ 5 ἀἱδ- 

οἱρ]οβ, {ου Ί1ογ νους ΠΙαΠΥ, απᾶ 

ὕλου {ο]]οιγεᾶ Ἰήπα. Απά πετ 

Πιο βοπ1ρος απά "1ο Ῥματίδοςς 

5α1ν Ἠΐπι "ου πο πι "Όλο ἴακ- 

ραίμθγους απά ΦΙΠΠΟΥ5, {ΠοΥ 5αἱᾷ 

ἴο 115 ἀἱδοῖρίος, Πιν ὁς  ιαῦ 

Μο οα{αί]ι απά ἀπιπ]κοίίι σζ] 

εῄιο {αχ-οαίμθγου5 απᾶ ΒΙΠΠΟΥΡ 7 

ΣΑ πᾶ ὧσειις Ιοατῖηρ {ἵ, βα1]ι {ο 

Ώχοπι, :1]ο5ο πο αγο ο], πανθ 

πο ηοο ο τα ρ]ιγκἰοίαἩ, Ὀτῦ ἔἼλοςο 

χο αγο δἰοῖς. 1 οαπηο τοῦ {ο οα]1 

νο το]{σοιϊ5, Ῥ{ βἱ1Π6υ8.ὸ Απά 

Όιο ἀἱδοιριος οἱ ὁομη απά «ἴμο 

Ῥ]ανίκοσβ, πδος {ο {αξῦ; απ {1αΥ 

16 

ρ άμο:”. αὐτὸν. Ἔϊο χοίονεησο ο ἴἶο Ῥιοπουπ {ο ὁορις 15 

ποῦ α5 εἶσατ α5 ἵη ο]. 1. : 45 {εοο ποῖο 1π ἐ]ς νουβο), οπου 1 Ρο[ου 
π Πτουο] {ωαηδ]αοπ. ο 1οο]γ, Ὁμανρο. πιο, Ένας. Λουί. 

Ῥανο ο ῥύοποιη (οκριοβςοᾷ οὐ πποιβίοος), Υ]]ο Ίσσα αι] Ο0α6- 

Τα1ἱο Ἰαγο Ιπίνοαοσᾷ ὦσθας, Βλμοπ]ά τὸ Ῥο ζἆοοπιοῇ Ῥοδύ {ο οπι- 

ΡΙΟΥ 16 {1 [ιο Ἠον]είου, Τ αἄνίςο {ναί 16 εἰιου]ά Ῥο {Μα [τοίσοα. 

α ««γοσ]ποᾷ αὖ {αρίο;”. µατακεῖσθαι. Ἰοηυ, Θϱ., « του]πας 

αἲ πιοαέ;”.. Του. (πι ἴοιο), «ο 1ος]ίπο αἲ ἰαλίο;”. Ἠνοίδο]. (ὗι 
ωογ0ο), “ [Ῥιοιαν] ο αοοιηδοπδιιδ πιεπσα, αεοιππὺο ;”. Ὥο ἸΝοίίο, 

«σι }]δο]ο πὶοᾶσι]οσίο;”.. Ένας, Ἓσσα, “ αοοππιρονού}”. 1ρου,, 

ἡ ϱοοοδίνᾳο [ν ]ς 1ποδα].”. ἀἰνάχειµαι Ί95 ἴλλο 5110 βἰοη/ΠολίΊοη, 

ΨΊΙΟΗ αρρ]ίοᾷ {ο ἴ]ο αοὐ οἱ ἰα]ίης [οοί. Όσο Ἠοῦ. ο Μπί5 ]αςί 
ποτά, 1 5ασσοςῦ, α5 αἩ οἱθουηαίνο τοιάστίηρ οἱ ἔ]νοδο Ίλνο οι{8, 
«γρο]πο {ο οαἱ,”. Τ ἆσοπι ία, {ο 5αΥ έῑιο ἰζαδί, ΓΙ οι] {ου 

αοειαοὴ, νι « Υθοίπο αὖ ἐαρ]ο,”. ἩήΙο 1 ἵ πιουο οοποίδο αμᾷ 

Παγπιοη]οι1ς, 
2 Σα {ας.ση{]οιοβς”. τελῶναι. Ἠοῦ. Ὀμαιρο, Ἠγηιοί Μορ 

]αΐο Ὀπης]αέους Ἱανο {ο]ὲ ἔλιο πιθοθςδΙ οἱ οπιρ]ογίπσ απ οφαἱνα]οπίό 
{ον ο ναοῖς, πιονο [ωπαϊ]ίαν ἔἶαν Όιο Τναδία ρα Ηοαηίν” ανλίο]ι, 

αἱθιοιρ] Ππἱνοᾷισος Ἱπίο ἔἶιο οατ]ίου Πππο]α]ι νουσίοις, Ίας (αἱ]σς 
{ο Ῥοσοιπο παἰγαἰίσεα ἵπ ου Ἰωμσιαφο. ορ Υ. 14, ποίο ο. ]ς 

ψουά πα Ῥσυι χοµζογσς {ου Πιὴη/. 

. ροής ΡοβίΗομ οἵ ιο γγονὰ ἰ9 ἀοπιαπάσά ὉΥ οἱ) τεδιις 

ἰομιοπάι. ο Κοπάνίας, 

: τοσο νι) συναέκειντο. Ἠοῦ., ϱ., Κουᾶ, ο ἸΥοίίο, 

]οσίοι βἰομ,”.. Θ0ο ποίοᾳα. Τί {8 μοῦ ἀοσμποᾶ ΠοσούδανΥ {ο γοροα 6 

α αἲ {αυἱο,” ἂν 6 ο6σ)ς ή 5 νουρο, 

α αᾖμο Ῥ]ηρίβοςς ο” οἳ Φαρισαῖοι. Ἴλο αγ ε]ιοπ]ά Ός 

τοίαἰποᾷ {ου ριοαίον αοσπγασγ.. ο Ἰαἷκοί, Ῥίοῖς., . Οαπ1ρ. Ἑ. 

Έλι «1ος Ῥ]ην]ρίοις ;” Τμου., “1ος Ἠαμδοος; ”. Βε]ρ., “ ο Ῥμαιϊ- 
ποςβ.” 

5 “ρηήης, 7. ἐσθίοντα. 
]ιοπι, ὍὌσσα, « οἀομίοπη.” 

Να ῆιο {ακ-σαίλπονοιςτ τῶν τελωνῶν. χο αχίο]ο εἰιοι]ά 

ποῦ Ῥο οπηϊ ο Ίοτο, αξ τελωνῶν Ἠ6ἱοιαβ Το πολλοὶ τελῶνιε 1η 
γ.15.. Τὸ 19 νοἰαϊποᾶ Ὁγ Ὀματρο, Ὠοιρ., Ώο Ἰγοιίο, Β. Ἐτ., Βρα., 
10ο», Ῥϊα]ς, πξος ἐ]ιο ἀοπιοηδίγαίίνο, «« {οβο. 

Σ ου ]α50 ποίο. 
Σα Απᾶ ἆοεας Ἠοπήηςς” Καὶ ἀκούσαρ ὃ Ἰησοῦς. Ίοβογ, 

Ἰομᾶ., Ὑαιοί . Ῥυ, “Ἑς δόρδις αγαπό ομίονζα 3. Ῥοιρ., 
« Ἰμᾶς ὦοδις Ἱοονομάο;”. Βραμ., “ ογοµζο ὁσδις.” 

5 ῷλοεο ο αγο Νο]: οἱ ἰσχύοντεςρ. Ἰκοπά.,  αἷκοί, Ποῦ., 

γοομί α ΊΝμοιο ἵὰ Οία 5οπςο, ἶς οΏφο]οία, 

πα Ῥηγβίοματ”. ἑατροῦ. Ἰου,, ἸΝοε]ογ, Ῥοσίψ, Ἰακοί, 
Οαμπρῥοἱ, ανρο, Ρἱοἷς., Ἔλοπι, Ἡ, Τλ,, 4ο πιόάσοῖα ;”. Τρου., 

α ἆο πιόβοσίη,”  Ἔιο ἁσβιῖίο αγ σ]ο 15 πηγα νναπίσἁ ὮΥ 1ο ἐοχῇ, 

ἨΓοξδίογ, Ἰλαἰκοί, λανρο, Ιουά., 

» εἰς µετάνοιαν Τὰ νο Ῥοχίις Ποσορίας Ίνα ῬνοῦαβΙγ {α]ζαιι 
ἤνοιι Τή1κο ὃ «81. Τὸ 16 χα]οσίο] ὮΥ (ἀοβρασίι, Βο]οῖα, 11ο]ι- 

ππάΗΗ, ἆπαρρ, Ἰδοοπά., Τίκ., Ῥ]οσπιίς, απ. Ῥνασ]οίος Ὦγ 4- 

ΠΑΛΗ. ΒΙοομ]ῇ, δαὖγς: ἡ μοςο γγους αγο αμ ίης 11 ΠΙΣΗΥ οἱ ἐ]ιθ 

Ῥοςύ ΜΑ, 11 ησα)]γ αἲ ἐλο νουβίομ5, απ Τη 5οιπο Ταἱ1ους” 

54 Όλο Ὦλμανίκοςκ” Τηβίοπά οἵ οἱ τῶν Φαρισαίων-- ἴ]νο νοπᾷ- 

ἵπα οἱ Όλο Εοχίῦ. Ποσορί.---ἀπ]οβο., Ὀονοῖν, πο πανη, Γἱασμοιά,, 

Πέπαπα, Ιζπαρβρ, απᾶ Ἰη(, Ἰανο οἱ Φαρισαῖοι. 1] ἵ5 γοςοᾳ” 

μἱχο Ὦγ ο Ὑπραίο, Ἡ 15 Ρνοβαῦ]ν ιο ροπαίμο γοπζηρ, 10 18 

[ο ονγο Ὦγ Ῥμαγρο, Ὠϊοἷς,, Ὑορίαγ, 1 0ς11γ, Ἰρομη. 
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ΚΙΧα Ιλ) ΥΠΗΡΙΟΝ. 

απ 1ου οοπιθ, απά δαΥ πίο 11η, 

ΊΨΊΙΥ ἆο ιο ἀἱδοιριος οἱ ἆοἱ, 

απ οἳ ο Ῥμαιῖδους {α5ΐ, Όιι6 Όγ 

ἀ1ςδοῖιρίθ8 {αδΐῦ πού 

19 Απᾶ ὀορδις εαἱᾷ αππίο ποπ, 

απ ιο ομ]άνοα οἳ 1ο Ῥτο- 

ϱμαιήρος {αδῦ, π]ή]ο ἴιο Ῥν]άς- 

ΡΤΟΟΠΗ 16 πλ] ιο. 5 Ίοηρ α5 

Ώιογ Ίανο ο Ῥγάσσνοοπι αν(ῃ 

Όμοια, 1116Υ οαππού {α5ύ. 

20 Ῥι{ ένο ἆαγς πΠ] οοππθ, 1Υ1ου 

νο Ῥιάσοσγοοπι β]α]Ἠ Το ἰα]κοι 

αΊναγ Ποπ έλοια, απ παν βια]] 

Ώιογ {π5ῦ 1η μοβο ἆαγ5. 

21 Χο Ίπαη αἱ5ο 5οπε{] α Ρρίοσο 

οἱ πον οἰοίῃ οἩ απ οἱά ραποπύ: 

οἶξο ἴἶο πού ρίοσο Όπαῦ Π]οά τό 

πρ, α]κοῦῃ απγαγ {9911 {ο οἱζ, απ 

Όιο γοπί 15 πας Ἡ’ΟΥ59. 

35 Ἀπά πο 1πΠ Ῥραζ(θίῃμ που 

πγίπο Ἱπίο οἱά Ῥοΐί]οδ: οἶδο ἴ]ιο 

Ἠ6ΙΥ πο ἀοίμ Ῥιατδί ἴ]ο Ῥοδίος, 

απ ιο νπο ἵ5 δρ]]]οί, απᾶ ἴἶο 

Ῥοί(]ος Ἠ 1 Ῥο π]ανγσά: 8 που; 

αβοΕΕ ΤΕΣΤ. 

/ ’ Ν 5) σαίΐων νηστεύοντες' καὶ έρχονται 
/ 3 Αα / καὶ λέγουσιν αὐτῷ, «Διατί οἱ µα- 
» / . . 

θηταὶ ᾿ Ἰωάννου καὶ οἱ τῶν «Φαρι- 
/ / ε Ν Ν 

σαΐων νηστεύουσιν, οἱ δε σοὶ 
ΔΝ μαθηταὶ οῦ νηστεύουσι; 1 Καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿ησοῦς, Λ{ὴ δύ- 
νανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ἐν 

ᾧ ὁ νυμφίοο µετ' αὐτῶν ἐστι, νη- 
/ α/) 

στεύειν; Όσον χρόνον µεθ έαυ- 
τῶν ἔχουσι τὸν νυµφίον, οὐ δύ-|ς 

/ 3 / 

νανται νήστεύειν' 3 ἐλεύσονται 
νε / ο 9 ο 5 3» 5. 

δε Ἴμεραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ αυ- 
ω Ν 

τῶν ὁ νυµφίος, καὶ τοτε νήστευ- 
᾿ . ε 

σουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ημεραις. 
21 Ν δολ »/ ε/ 

καὶ οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους 
’ 1 / »ν ο / 

ἀγνάφου ἐπιῤῥάπτει ἐπὶ ἱματίῳ 
λ α, η δὲ λ .”/ Ν λή 

παλαιῴ' εἰ δὲ μὴ, αἴρει τὸ πλή- 
. ω Χ Ν - 

ρωμα αὐτοῦ τὸ Καινὸν τοῦ πα- 
- 9 - / 

λαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνε- , : 
ται. 3) καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον 

/ , λ / . λ 

νέον εἰ ἄσκους παλαιούς" εἰ δε 
Ν ε/ 3 ες / Δ 

µη, ῥήσσει ὃ οἶνος ὃ νέος τοὺς 
Ν 5 9 ον Ν 

ἀσκοῦὺς, καὶ ὃ οἶνος ἐκχεῖται καὶ 
τ ὁδ ο.) - εἰ) νι 3 

οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται' άλλα οἶνον 

ἨΙΙΥΙΡΒΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

οοπ1ο, απά 5αγ {ο ήπι, ΊΠγ ἄο 

Ώιο ἀἱβοίρίος οἵ «ο απά 4ΐμοδο 

οἳ ιο Ῥ]αιίβοος {α5ΐ, Ῥαῦ γ 

ᾖ1βοίῖρ]ος {αδΐῦ που Απά ὁορβ 

βαἱᾷ {ο Ἴἶαπι, Οαπ εἶλᾖο 608 ος 

ἴιο Ττϊάο-ομαπιρον {πδι π]]ο 

Όνο Ὀνίάσρτοοπ 15 πι Ἴλοιη Ἡ 

ΑΦ Ίοησ 45 {1ογ λαγο ἴμθ Ὀχ1ᾷ6- 

ΦΥΟΟΙΑ πια {θπι, {16Υ οαπ πού 

{αδύ. ἙῬταό ο ἆαγ5δ νΠ] οοπιο 

πγ]οη ο Ῥιηάσσγοοια Επ] ο 

ἰα]κοη απγαγ {ποπι {Ἠθπῃ, αι {που 

ου. ἔν]] {αἱ ἵπ ἴορδο ἄαγς. 

Ἀλπά πο οπο βοψοίἩ α Ῥίοσο !οΓ 

ππζγθρεοᾷ οἰοί]ι οη απ ο]ᾷ ραι- 

πιθη{ οἱδο [πο πουν Ῥίοσς τγ]]ο]ι 

Π]]αά 16 τρ, ἰ]κούῦι απναγ οἱ 

{ο οἷά απ να Ἡουβο του 1β 

μαζθ. ΚΑπά πο οπο ριί{οί]ι 

που πο Ἰπίο ο]ᾷ Ῥοΐ{]ο5; οἶδο 

Όνο που πο ἀοίι Ῥανβῦ ιο 

Ῥοΐδ]ος απᾶ ο ππο 5 δρ], 

απ {ιο Ῥούί]ορ "ΙΙ Ῥο γαἰπος: 

4 « {λοβο;”. οὗ. 

ὥπρει [οί 1 οἱ ἵ ἀἱδνοραναοᾶ. 
ἴσπσοο ἴξ, οἱ καῦηταὶ. 

5 {ο βος5... οἱ υἱοὶ, 

Ξ η 
τοῦ νυκγίου. 

Γ αγ] Ῥο {άκου απαὖ;' ἀπαρῦῃ. 

Ῥμπαιγο, 1οιά. 

ὅ “ή κο” 

Τοπ. Ἡν αἷκοί, 

6 Απ πο ο/θ; 

νηστεύσουσιν. 
Όσο Ίπδὲ ποίῖο, 

καὶ οὐδεὶρ, 

Οαππιρβοῇ, ]ο]ἷ., Ῥοο]γ. 
1 ειο ο]]ἡρςίς 15 εαρρ]{οι], 1ἶιο 5οη- 

ὁ Ἔ]μοςο ” πια ὃο ρνορο)1γ θε {οί [ου 

{ο εἰδαίρίας,” αξ μας ακργοςδῖοη οσο Ῥο[ογο νο οοη/αποίΊοη, 
5, Ἐν., “ ορικ ἆσ5 ρµανἰςίοις ;””. Ίμου., «ος ἆο 15 Γα1ἱροςξ. 

Ἰομᾶ. αΐα, ΝΓοιῦ, 118, Ὥσσα, 

6 ΛΙ νο νἱοὶ τοῦ νυμφῶνοε ΨΟιο ἴἶνο Β4ΠΙΟ ΙΤ] Ίο φίλοι 
1{ Όιο {ἴιοπι νήσο] ἵς {ομᾶ ους, ε]ου]ά [ο ἀίς- 

γοσαγζσᾳ, νο πσΏέ εαγ, νι 6οπιο Ἰαΐο ἐναμρ]αζους,  οοηπραπίοης 
οἱ έἶνο Ῥρίάοργοοπη ; ' {μί5, Ἡούνονου, ἶς α ραναρ]σαρο, 

ΑΑ Ες {5 ἴμο Ιαήσπασο 
οἱ ῥγοβιοίοῦ, η 16 νο Ῥτορον απχΊανγ {ον ιο ιήπνο, 

ὮοσΏψ, ϱ., Ιοηά,, Όματρο, 

Ῥοσ]γ, Ὠϊο]ς., Ιζουᾶ. Μου, 

Ένας. οἱ πδπιο; Ὅο Ἰνοίίο, « Τπῦ πἰοπιαπά.” 

Ἴἶιο βοηίσομοο {5 

ΠΛΗ 

Ὠ]α]ς., Οαπιρῥοῇ, 

παομ(σς. 

ρήα1ς, 

Ίιογο ἰς ποῖ | Ποῖς Ἡν 

οὐδεὶς αἲ {ο οοπιπιοηοσπιαπύ οῇ Υ. 42 ὮΥ “ απά πο τση.” 
ἀαῖθ απά «ομπονα ρἶνο ο οοπ]αποθίοι 1{5 ύορον Ῥίασο, “ Αἱδο πο 

Οὐδείᾳ, νο δίαπεήπο αἱομο, Π1ΑΥ Ῥο γοπᾶσγοά “πο ομο,” 

Ἱπ αἰπιοςί αἲὶ ο,5ο5, ου ή] α- ποραίίνο, “αηγ οπο.”. Ὀσο Βου., 
14ο], πιά Ὠνοίδοι, ος ἐλίς νου. 

{ «ΟΕ πηᾷνοςεοᾷ ο]οί] ;”. ῥάκους ἀγνάφου. 
Ῥνοίδο]μ., “[αἱοποπι ποηᾶσπα οχρονίας!” π]ο., 

ἁγιβ!ςς . Ῥσσα, “ Ἱππροσία ν. Ῥοα]ρ., “ οπσονοἰά ”. (η ἰο) ;, Ώο 
αψοίίς, -' πσοινα]ἰίορ.”' 

} αᾳ ΊΟΥΡΟ χοπῦ 19 ππαζο ; 
Ῥίας., Ῥ]οοπιί. (Απποῖι) 

κά Αγπᾶ πο ΟΠ67” Καὶ οὐδεὶῖς, 

Ῥο Ἰποίίο, « Ὀπα μήνα ς 9, Τη, οὗ Ῥοῦβοῦηο πο, ου ν. 21, 

” χεῖρον σχέσμα γίνεται. 

Ίγη- 

ϱ., Ῥοσςσ, Έ]οπι., 

Ῥοσ]γ, 
Τὰ ἴμο µαίπνο οἳ ἰΠίηβς, ἴλο /οΥΠΙΟΥ 

γοπὲ ἵ6 βπρροξοά {ο οχἰδί πο Ίοησοι, οι {ο “ οἱᾶ οἰοῖι”. 18 
ΔΑ σχίσμα ἵδ απαγ]οιί5, ιο αΏουο γοπάσρίης {5 ΡΡΥΟ- 

ΤΈμοιν., Ὀἱος., γα]κοι, Βλανρο. 

[πο οπέ οπου {ου ἁνορρίης καὶ [νο ἴἶιο ἴοχί, αξ Ίνας Ώοσῃ 
ᾖομο ὮΥ 81ο οπής, Όπ ἐς οπςδίοι Ἰθηίσ. ποπιαι]κδ: « Ῥου- 
Ῥομμην Ἡ ηδη οορη]ᾶ Ἠσο Ίοσο αριθ οί,” Ίο ροβί οι οἱ « π]ςο 
Ἱπ ιο 10, Ἡ, Ῥνοβουίς α- ἐποισο]λῦ νλίές 19 πού {ουπά Ππ ο ἐοχῦ, 

Ίο (Όνος οϐ καὶ Ίνονο, 19 [απ 0ἱ]νουπιογο,”. Ίηο Ἡ, Ἡ. τοµίογς καὶ 

1 ας αρ]. Τμ] ρνοἰο]ίο οἱ «Εβρ ”. 18 τιδοᾷ αφ 16 Ἰανπιοηίσος 
γἰέ]ι ιο Ῥνουποϊαδίου απᾶ ἵ6 ο πα]ἱ οουγοσῦ σι “ερ]]]οᾶ.”. Όα 

0. ο Φα11, 14: 14, 45 ναΐου ερἰ]ύ ο ἴῑο ογοαᾶ.” 

ἀπολοῦνται,. Τλᾷᾷσ]], Ῥνοίξομ. “Ἠία,” 

Ίδα, ὃ 18. Μαννος 16 οὐβο]οίο, 

» αν ««γψΙ] Ῥο γαήηος ; 

α8 α νοιῦ, οσσαγς πα ιο 10, Ἡ, 
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ΚΙΝά ΓΑΜΕΕ) ΥΠΠΒΙΟΝ., 

πΊηοθ πιπδύ Ῥο Ῥιῦ Ἱπίο που Ῥοΐ- 

16Ρ. 

25 Απά Ἱέδ οσπιο {ο Ῥα55, ἴ]αῦ 

ο πουί {]τοτιοῃ ἴλο οοτη-βο]άβ 
οη ιο εαρρα]μ-άασ; απά ΐς 4ἱς- 
οἱρΙο8 ῬοσαἩ, αξ ου πνοπῦ, ἴο 
Ῥ]αοῖς ελ θατς οἱ 60ΤΗ. 

24 Απά ο ΏμαίδοῬς 5α1ᾷ απο 
Ἠϊπα, Ῥο]ιο]ά, πι ἆο ἴπογ οπ {ιο 

βα0Ραὔμ-άαγ ναί τημίοῇ 15 ποῦ Ίαγγ- 
13 

26 Απά Ίιο βαῖᾷ ππ{ο έ]ιοια, Ἡατο 
Υο πονθν τοι πλαῦ Ῥανίά ἆἷά 
πλσοη Ἡο Πας ποσά, απ παδ αη 
Παπσοτρᾶ, Ίο απᾶ Όμπογ {αῦ πουθ 
γη Εἶπα 

26 Ἐου Ἡο ποπῇ Πίο Όιο Ἰοῖδο 
οὗ αοᾶ, ἵηπ ο ἆαγς οἳ ΑΡίαίμαν 
Όιο ήσἩ ρτὶοδί, απά ἄῑά οαἱ ἴῑο 
β]οιν-Όνοας, πο] ἶ5 ποῦ Ιαγ/α] 
ἰο οαῦ, Ὀπὸ [ου ιο Ῥτϊοςίς, απᾶ 
ραγο αἶξο {ο ἔιθπι 'λίοι πονθ 
ην Ἠάη Ἡ 
2 Απά Ίιο βα1ᾳ τπ{ο ποια, Τ]ιο 

απΕης ΤΕΣΧΤ, 

/ ᾿ 5 Δ Ν 

νέον εἰ ἀσκους καινους βλη- 
τέον. 

/ 

3 Καὶ ἐγένετο παραπορεύε- 
» ΔΝ 3 .ν / Ν 

σθαι αὖτον ἐν τοῖς σάββασι δια 
α / / ε 

τῶν σπορίµων, καὶ ἤρξαντο οἱ 
Ν ” . {ορ - / 

μαθηταὶ αὐτοῦ ὁδον ποιεῖν τίλ- 
λοντες τοὺς στάχυας. 3 καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ; "1δε, τί 
ποιοῦσιν ἐν τοῖς σάββασιν, ὃ 

3 / 3, 

οὐκ ἔξεστι; ᾗ Καὶ αὐτὸς ἔλεγεν 
εν - Σω/ / / αὐτοῖς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε, τί 

ἐποίησε “ἄαβὶδ, ὅτε χρείαν. ἔσχε 
καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς Καὶ οἱ μετ' 
αὐτοῦ; 3 πῶς εἰσῆλθεν εἲς τὸν 
οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ᾿ 4βιάθαρ τοῦ 
3 / ΔΝ 3 - 

ἀρχιερέως, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς 
/ 2/ Δ Ε 3/ προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ έξε- 

στι φαγεῖν εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσι, καὶ 
ἔδωκε καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσι; 
3τ Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, 7ὸ σάββα- 
τον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, 

ἨΒΝΥΙΡΕΕΟ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

Ῥαῦ που’ πΊπο πιτιςδὺ Ὀ6 ραύ 1πύο 

πο Ῥοΐθορ. Απάᾶ 16 οιπ1θ Το 

ραβ5, ὑ]αῦ Ίο πγοπῦ "τους ἴιο 

Πο]άς οἳ ργαίπ οἩ. «ἴμο βαρρα/Ἡ, 

από Ἠ]ς φδοίρ]ος Όεραῃ, ἂ5 ΠΙοΥ 

πγοπζ, ἴο Ρρ]ποῖς {ιο νοαΥ5 οἳ 

σταΐπ. Απᾶ ὧιο Ῥ]μανίδους 5αἱᾷ 

1ο πι, «Ώο]ιο]ά, ΊΝΗΥ "41ο 116 

ἀοίπρ "οἩπ Ίο βαθραῦι λπαί 

πλ]οὶ 15 πού] Απά Ίο 

βαἱ {ο ένοια, Ἠαγο Υοπουου τουᾶ 
π]αῦ Ῥαν]ᾷ ἀῑά, πν]θη 1ο Ἰαᾶ 

ποσά, απά εσας ἨπΠςΊΥ, ης απᾶ 
ἤιοδο γι πι 7 Ίου ο ποπ 

ἀπίο ἴιο Ἰοιςδο οἳ ἀοᾶ, ἵπ {ο 

ᾖαγ5 οί ΑΡίαἴναν ιο σι ρτ1ο5ῦ, 

αμ "αἱο "πο 5ου ργοας, ν ΠάοὮ 

16 15 πού Ἱανν{α]. "ου απ ἴο οαἳ, 

αοχοθρύ ἴλμο Ῥτίοςίδ, αλά ϱ8.γο 

86Ο ο ΊἼιοβο π]Ἡο Ίογο πι 

Ἠϊπι Απά Ἱιο βαϊᾷ το {1σπη, 

Τ]ο Θαρραῦι πας πιαᾷο {ου 

πΙΩἩ ποῦ 1ης {0Υ ιο Βαὺ- 

ο 4 

ἃ ϱ ᾖἡηγουσ]ι ἴιο Πο]ᾷς οἳ οναΐ; ” διὰ τῶν σπορίµω». 
πο Ποια] 8οΏξο οἳ Ομ αάσοοίνο {8 

ἑέβΟΥΗ,” οπου βοπιοβίπαος “Πὐ {ου οπής” 

Ρἱαἷς,, “ ρυαἱπ-βο]άς.” 

Ἰζοης,, 

1οΥ,  αἷκοῖ,, Θ]λαγρο. 
γῆ σπόρια, “ δοο- 

. “ρη ἴμο θα ραῦμ. Όσο ν. 28, ποίο ο. Ἰομά,, Ὀϊοις, λος» 

9, Ἐν. αι εαρδαξ  Βγν. Ἰδοά- ο. 

ε να ΏπΏους :’ ἐπείνεσεν. οδίογ, 1ζομᾶ, Ὦο Μαι 11 112, 
Ἰωπᾶ.”. Τή]κο νο Τιαῦΐα  ραἴα,” 16 16 18ο τιδοᾷ {ου ἴ]ο 6γοµς 9 ΟΥΥ- 
ἵπο {Π ἔἶιο Πο]ᾷς, δεσοίο». Ἠνοίδομ. “ αστὸ οοποἰδ, αοσεἰεε. Ὥονο 
16 νο[ους {ο Ίο ο)οΡ5, ιο ογαΐπ βἰαπάίηρ 11 ἴ]ιο Πο]άς, «Α5 Τζ 16 

οργ!οιιβ]Υ οοπο)ῖο, 1 18 Ῥνορο]γ τομᾶονοᾶ 7“ ρχαίη,’ οἳ  Βο]ᾖς 

οἱ ᾳιαίπ. “αναῖα” Ῥοΐπς ἴ]μο παπιο οἳ ἔ]ιο οὔ{ρ]ο Ῥοτίίους οξ οον- 

ἐαΐα Ῥ]απίς, ο] οοπβΗᾖαέο ἴ]ο ομίο {ου οἳ πιαὰ απά Ῥοαςί, α5 

πηοαξ, 170, Ὀα11οΥ, ππαἰσθ, απᾶ οαἱ5. Έσο Ἰουρίου οα “ ἀγαίπ.” 

5 «41ο Ρα βραα 1’ τοῖς σάββασι. Ἰοπᾶ., Ἐοσμςσ, Ῥ]μαχρθ, 

Ὠ]σ]ς, Οαπαροο]]. 8ο 1π ν. 21, 28, Ὑμοιο τὸ σάββατον ἵδ ΡΥοβοῖ- 
17 τοπᾶσνοά Ὦγ “ Βαρραζι . Τη, πα βαραί Βσο ο,1 :21, 

ποΐος, Αγιίας, Ίδ.ως-». 

1 Ρ “ρα: οἳ ϱΌΒΙΗ/ Ἠοῦ., Ἰεπά., Ὠ]οἷς. 5εθ ποῖθ ῃ 

ΘΗ {1ήβ Υουςθ. 

α “Ῥο]ο]ά !”. δε. Ἰιίς πιρεγαίίνο Ίαςβ ῥᾳβεσά οΥοῦ Πίο α 

ἠογαἰίυε ρατλεῖα, 1ο] ΤῬο]ο]ά! Ἐοῦ. Βογεναὶ ]αΐο ἠἐαηρ]αίοις 

τοπάςν 16 αξ απ ἱπιροναίένα “5ος,” ον “1οοῖς”. Το Ῥνοδαπύ πού 

1 ἆθοπι νο Ῥνορου {ουσο οἱ ἐἶο πνοιᾶ, αἩ οχο]απιαδίοα ροίηῦ 18 
Ῥϊασοὰ αἴίου 1, Ὑπ]ο., Μοπίαπας, Ώσσα, Ἠγαδ., Τσου 1”. 1ΡοἨ., 

ανα 1” 

εργο 1ου ἀοίμς;” ποιοῦσιν, Ἔλο Ἐμα, ρτοριοβῖνο [ἴουπι οἱ 

Πιο ργοβοηί ἵ5 πηοδύ ποσαϊαίο, 16 {6 αἰσο οἱ πιοθ οὗ οχρτοξείης 

Ῥτοβεπό οοπΜἡπιιοὰ ποίῖοη.. 80 Ἰακοί, Ρἱοἷς. 

στάχυας. 

α γαρ αἩ Ἱπιπσονος ”’ {5 ομβο]οίο, 

δ αίοι”. ἔφαγεν. μοβίοΥ, Ἰζομᾶ., Έ]οπι., Θατρο, Ἠαἷκος, 

λογο 18 πο οπιρ]αδίδ, νήσοι ἀσπιαπᾶς νο πνουᾷ “ ἀῑδ.” 

. “ϱοτν-0τοαᾶο” 6 ουλορταΡΙΥ ἵ6 ἀσπιαπᾶσα Όγ ἴἶιο σουτοςί 
πιοῖθ οἳ πιηο ιο νους οἱ πίος 16 {5 α ἀογίναίς, απ {6 Παν- 

ΠΠΟΠΊπ68 τη] ἴἩο Ῥγοπιιηοϊαίοῦ, Ώο ΊΓοβΙοΥ, }οἈρίου, “« 6]11ουη- 
Ῥνοσς. 

να Του απ Πλά διρίσπιοπέ 15 ποσσξξαιΥ ἰο οοπιρ]οίο 1ῑις 
Βοηίθηοο. Τ{ πο επρρ]οπιοπύ 15 ισοᾷ, 11ου αὖ οπβτο οἶιαπσο 1η {]ιθ 

αἰνποίανο οὗ ελο βαπίοποο ἆ5 ΠΘΟΘΕΡΥΥ, 51ο] αδ, “ Ἰν]οἩ. ποπο ογο 

αἱ]ογγεά {ο ααζ, οχοερύ {ἶιο Ῥηοσίς.”. Τ]ιο Ρἱ)αδοοΙορΥ οἱ (ο Ἐ. Ὑ. 
νἰο]αίοῦ {ιο ῥτορτίαι/ οἱ οἳτ Ἱαπβααρο,. 9ο ὙΓεδ]οΥ απά Ῥοσμγ, 
α [ον απγ.’ 

ᾱ ««οχοορί ἴμο Ῥεϊοδί.” Α5 {ου ” οσσις Ῥοίουθ ἔἱο εαβρο- 

Ίποηῦ “απ. 18 βιου]ά πού Ῥο 1ρη εσφεά Ῥοΐοτο “ ρηϊοείς,”. Ἰοπά,, 
α οχοορί."' 

Το οου]αποίίου ««απὰ” οἳ ἴἶιο Τη. Ὑ. 18 τοἙ]1γ α παρρ]οπιοπῇ 
Ποια] πού ΙΜα]οίπσᾶ. 19 16 οπηἡ{οᾷ ας βαρογῄποῦβ, ο Ιζοπᾶ,, 
Ώ]ανρθ. Ίο οοπ]πποίῖου ας ἰα]κοῃ ᾖοπι {1ο Ὑπἱβ., Ὕηοιο {1 

γοπᾶσιίπα 15, “ οὗ που Ἰοπιο Ῥιορίο εαρραζαπι Ένας. Ὥσσα, 

Μοπί,, απά Οαβίαμο ἄο πού αππρ]ογ “δί,. ἩΝο οοπαποίίοη ἵπ 
Ῥοο)γ, 1065., ο Ὑοΐΐο, Ὥσ]ρ. 
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ΚΙΝᾳ όΑΜΠς) ΥΠΠΡΙΟΝ. 

5αὈραῦ] ας πιαᾶο {ου 111, απιά 
ποῦ ΠΟ {0Υ νο βαρα οι : 

25 Ῥ]ονσίογο, {ιο Θοπ οἱ ΊπαἩ 
19 Ώονἡ αἱδο οἱ ἐἶνο φαὈρα{Ἡ, 

06ΒΑΡ. 1Π. 

ΑΚΡ [9 ομίουοᾷ ασαἰπ ἰπίο ένο 
βΥΠασοσ"ο; απά Όμοιο γ/α5 α ΠΙ81 
Ώνονο αν]]ο]ι Ἰνας α νλλονος Παπά. 

2 Απᾶ ιο παϊο]οά Ἠΐπη, 
πθίμον Ίο ποπ] Ίο] 1Η οἨ 
Όνο αὐαί]-άαγ; θιαξ Πιογ π]σ]ύ 
αοσιςδο Ἠίη, 

ὃ Απά Ίο βα[ξᾗ ππίο ιο ΠΠ 
πγμ]ο. Παᾶ ο πτογοά Ἰαπά, | ἐ- 
Οίας {ον/], 

4 Απ Ἡο βαν ππ{ο {λλοιῃ, 16 151 
Ἰανν{α] το 4ο αοοᾷ οἩ ἴμο 5α ρα {]- 
ἀαγς, οἳ ἰο ἆο ον] { {ο δανο Ἱ1[α, 
οἱ {ο 117 Ὀπό λογ Ἰο]ᾷ ἐῑιαίν 
ροαος, 

ῦ Απ π]οἨ Ίο Ἰαά  Ιοο]κοᾷ 
τουπᾷ αροιέ οἩ ποια ση] απσαυ, 
Ῥοΐπα ο11ογοά {ον ιο Ἰανάποςς 
οἱ ιοί Ἡθαγίς, Ίο εα 1] ππ{ο ἴ]ιο 
πα, Βήνοίο]ι {ου Όμπο Ἰαπά, 
Απά ο εἰναίο]λος ἵ οιῦ: απᾶ ΐ8 

αποςκ ΤΕΚΤ, 

Ν Ν ΄ 

οὐχ΄ ὁ ἄνθρωπος διᾶ το σάββατον. 
σε / / εΝ « 

δ ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου. 

ΟΗΔΡ. 

Καἲ εἰσῆλθε πάλιν εἰς τὴν 
συναγωγὴν, καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρω- 
πος ἐξηραμμένην ἐ έχων τὴν χείρα, 
ὃ καὶ παρετήρουν αὐτὸν εἰ τοῖς 
σάββασι θεραπεύσει αὐτὸν, ἵνα 

κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. ὃ καὶ λέ- 
γει τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ἐξηραμμένην 
ἔχοντι τὴν χείρα, "Ἔγειραι εἰς 
τὸ µέσον. 3 Καὶ λέγει αὐτοῖς, 
Ίξεστι τοῖς σάββασιν ἀγαθο- 
ποιῆσαι, ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν 
σῶσαι, Ἠ ἀποκτεῖναι; Οἱ δὲ 
ἐσιώπων. ὅὃ καὶ περιβλεψάμµενος 
αὐτοὺς μετ ὀργῆς, συλλυπούμε- 
νος ἐπὶ τῇ πωρώσει τῆς καρδίας 
αὐτῶν, λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, .Ἱεκ- 
τεινον τὴν χεῖρά σου. Ἰκαὶ ἐζέ- 

τεινε, καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ 

ΠΠ. 

ΤΗΥΙΟΠΌ ΥΠΠΡΙΟΝ, 

Ρα] : 

Μαηπ ἶ5 Τιονᾶ αἶδο οἳ ο δαῦ- 

Ῥαύ]1. 

ΟΒΛΡ, {π. 

ΑΝΟΡ 16 οπίονοᾷ αραίη 1πίο 

Όιο ΑΥπΠασοστο; απ Ώονο Ίγαβ 

11. ἴιογο ΊΥΠο Ίιαᾷ ο ν1]ιθυ- 

οὗ Ἰιαπᾶ. Απά ἴπογ πγαίολοᾶ 

11η, 3έο 5ο Ὑ]ιοίλου ιο πγου]ά 

Ίσα] Ἰήπ1 οι τίμο αυ αλ παῦ 

ου πη]οΏέ αοο"δο Ἰΐπι. Απά 

Ἡο σα1 δι {ο ιο παν, 1ο Ἱαά 

νο αν έλογοᾷ μαμά, «Πίξο πρ ἵπ 

ἴνο πας. Απά 16 ραϊδι {ο 

ἄνοιι, 15 15 Ἱαχν(α] {ο ἆο οοοᾷ 

ος ἀμο ϱαρραίἩ, ο το ᾷο ον]] } 

ἰο βανο 1ΐο, οἨ ἴο 10412 Ῥαή 

είΊιοΥ νουο βἰ]οπί. Απά π]οῃ 

πο Πας ]οο]κοᾷ ενοππά ο. ἔ]ιοιι 

ΜΗ αησου, δοτίονῖπο {ου ο 

μανᾶπςες οἱ ἐοίν Ἠσαγίς, Το 

βαἱἩ {ο {1ο πια, Μθίνοίοι οιῦ 

Δ1γ Ἰαπά,  Απᾶ Ίο βἰοίο]οα 

Ἐ]ογοίονο, ιο οι οἳ 28 

[ὁ1 

δ΄ {0 δ0ς 

νοῖς,”. Τα], “ρε γεάριο” 
ποι]ά ποῦ γιο]αίο ον Ιήἱοπῃ, 

απίία τοπιοίθ {9οπη οἳΥ πιοᾷο οἱ ἑροσαϊκίης ηπά λίπος, 
ἆτορ αὐτὸν, Ὠής τοπάσνίηρ αγ] χει Ὦο οοιγοοῦ, “ Απά 11ο 

1 επ ρη{ὁ {ΠίΦ ας αἩ αἰίογηαίίνο πιπίσομοᾷ κοίλον νο υγοιι]ά Ίσα], 

Ἠγπάα]ο, αΠοπι.,, Οαπιρροῇ. 
μ15 ειρρ]οπιοηῦ {5 Πορςξςα)Υ, 1{ Ίνα 

Ίο βοπίσησο 15 απ]κσναιἆ, απἆ 

α. Εν. 8. τε ρου) 

4 «ᾖιο ενα” ΒΗ., {Ε1νο μμ... 

Τ1ου1,, Οπππρ. 

πσγο, αιιά ἴπ ἐ]ιο Ῥανα]]αὶ ραξεαρο αἰτοπᾶσ αποίσᾷ, 
απά (ἄσοπογα µανο, ’ Ατίσο, απ] θίωπά η 1ο πηθςί. 

55 Πι6Υ Ἱνουο εοηὸ ; . οἳ---ἐσιώπων», 

Το Πο]ά οπο” Ῥεβορ”” 15 η ηπαίσς, 

Όσο οι. 2 : 38, ποῖο ο, 

Ἰζομά., Ῥοσιιγ, Ὠ]ος., 

Ἡγπάα]ο, ΟΥαΠ., 

τοπᾶσι]μα, Ἓ]νο 6σηκο 15 Ῥνοδογνοά Ὦγ ἐλής, απά πο βαρρ]οπιοηή ἵ5 
ηοσθξξα!γ, 1024. οΜΗ{5 αὐτὸν, απᾶ ἰαηδίαίος, ὁ οἈςουναδαμῦ αἩ 
βηρραίο εαΡαΓΗΤΗ5 οὔβοξ ον” 

να {ο αρ ρα (1ι, ο 9ου οἩ. 2 99, ποίο ο. 

5 Ἠ]εο πρ Ἱη ο πηάρί;”' Ἔγειραι εἰς τὸ μέσον, ἈῬος]γ. 
Ώιοκων ο Λίκο ἴπ λο τη]ἁςί,”  Ὑτορίου απά Οαπιρῥοϊ!, 6 Βίαπά αρ 
ἵπ ἔλο πηϊἆσί Ὑπ]α, Ἁοηέ, Ἰμαδ., Ὥσσα, ΟᾳδίαΙίο, “ Ῥμισο {η 

πποβ μη”. Ῥοΐσ.,  Ρίααῦ ορ 1η Ἰθύ πηἰζἀσπ.”. Ὦ. Ἰρε., « Τόνο-(οἱ 
1 αἲ που Ῥραη., ο Τονάπίαϊο οπ πιοᾷίο.”. Ίμου., 1,ουόπίαίο 

ἰ Ῥοπίς] οἩ ππεβῖο,”. Ί]ιο {οί Ίου ἵς οἸρίάσαὶ; ἵπ Μαι 6 :8, 
Πιο ο[1ρρίς ἵ5 αρρ]ιοᾷ, Ἔγειραι καὶ στῆ θε εἰς τὸ μέσον, Ἰδ. Ὑ. 
ο αρ, απά αμα [ου] ἴπ ιο πιάςί'  Τ ἆοοπα νο αΏογο 
έογα] τοηάσνίης πποτο αρῃγορνίαίο, ὮΥ 5αρρΙγίηρ {νο οΏἱρείς 
[νο ]ηἶκο, νο πησ]ί Εα;, “ Ἠΐκο τρ, απά δίαπά Γον Ἱπ Ἴ]ο 
παϊὰρῖ, 1 16 ορνίοι5 ναί ἔγειραι Βἱοιι]ά Ῥο γοπᾷσνοὰ τοπ]! 

ΓΕ α Ἰπᾷ, Ἰοο]κοά χουπᾶ ς”. περιβλεψάμενος. Το9οἩγ, Ικοπά, 
γοβ]ογ, Ναοί, Ὀμαγρο, «οι.  Αροι Ἡ]μίομ ο[ΐοι οοσνς 

18 8Η πρροπᾷασο {ο « τοι” ανά « πνοπης 1 πο 0, Ἡε ἵ6 8ρου- 
Βιιοῦβ απᾶ οὐ ὐἰο]σ ουρο]οίο, 

6 ο ρτ]ον]ησ;” συλλυπούμενος, Ἰουβνϊεῖς, Ὑοξίογ. 

βι ουσ,” Φηατρο. 

α Ῥοῖηασ 

Να Ογοίο]ι οπύ;' Ἔχτεινον. Ὦμπχρο, Οαπιρ η αἱκοί, Κομᾶ. 

ζν, οοπιροαιάσά πἰθ Ες βαπιο γουῦ, 1η 1ο ποχέ οἰθιίο, 16 Υ0Ἡ- 
ᾖονοά ὃσ “ οαὀ;”. ἐξέτεινε, ' ιο εἰτοομος εξ ου. ἘΠήΒ πΠῃοσσθ- 

βανγ ἀορανίιινο {νοια τωπί/ογηιἩἡ οἱ ὑαηβ]αίίου, π]ο πο Τ, Ὑ, 
Ῥνοδομίς, ο αίπαίοᾷ η γπάαίο. Το {οοσνίης οἴξαίίους ἩἩ] 
β]ιουν ναί οἴ]ιου γουείους Ίανο ανοϊάσᾷ {ίς οινου. Ὑαἱσ., Αουί.ι 

Ένας, στα, ΟαθίαΙ,, “« οχίοηο---οχοπά( στ. 8. Ἐτω " ἐἴοπας--- 

ίομαϊες”. ο Ἰγοίίο, “ αἰχοοἷο---εἐνοσκοῖο :”.1μουῦ. “ οβἰομᾶϊο--- 

οφἰομά(ό :”. Τα], “ δἰοπάί---Βίομο, 
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ΚΙΝα 6ΑΜΗΘ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

λαπά Ίγαδ τοβίοτοά π]οίο α5 {ο 
οίμο»., 

ϐ Απά ιο Ὦμανίδοσς οί Τον], 
απ ϱἰγαἱσ]ηύνγαγ {οο]ς οοιηβο] αν ῦῃ 
Όιο Πονοᾶίαπς ασαἰπςδῦ Ἠϊπι, Ποπ 

ιογ πασ]ύ ἀοξίνοΥ Πήπι. 
Ἱ Ῥιΐέ ἆορας αν ιάνθυν 1ήπιβδα]{ῇ 

σα μ19 ἀἱδοῖρ]θς {ο {ο 568: απά 
α. οιουῦ πα] ιᾶο {νοπι α]]66 
{οἡοινοᾶ πα, απᾶ {νοπι ο πάσα, 

δ Απᾶά [οι ὀθυιδαίθιι, απᾶ 
{οι Ἰάησα, απά Ίοπυ Ῥογοπᾶ 
ύογόαη ; απά {μ6Υ αροιί Τγτο απᾶ 
ἰᾷου, α οτοαῦ πππ]Ω(αάς, ον 
που Ἰαά Ἰοανᾶ π]ιαῦ ργοαῦ πο 
Ίο ἆῑᾷ, οαππο ππ{ο Ἠ1πι, 

9 Απά Ἡο βρα]ο {ο Ἰής5 ἀἱδοῖ- 
Ρίο», Ὠιαῦ α πια] 5μἱρ δου]ά 
παν ος Ἠϊπη, Ώοσατιδο οἱ ἐο πηιι]- 
Μὐπᾶο, Ιοςδύ {π6γ ελου]ά (Ἠγοης 
Β]πη. 

10 Ἐον Ἱο Ἰαᾶ Ἰθα]ἷοᾶ πΙάἨΥ/; 
ΙΠΡΟΠΙΠΟΝ ἴ]αῦ 16Υ Ῥτοδ9οᾷ προη 
ΠΠ {09 {ο {οποῦ 1πα, α5 ΠΙΟΠΥ 8 
λαά Ῥ]αρτθς. 

11 Απά ππο]θαη ερὶ1{5, πι 
{που εαν Ππι, {61 ἄοπηυ Ῥοΐουα 
Ἠΐπῃ, απά οτἷεᾷ, δαγΐπο, Τμουι αγ 
ἴθ ΟΠ ος οᾶ. 

απΡΕκ ΤΕΣΤ. 
Αα Ν / 

αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. ὃ Καὶ 
/ , Α 

ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθέως 
Ν - ς ω / 

µετὰ τῶν ΗΠρωδιανών συµβου- 
ο τά 

λιον ἐποίουν κατ αὐτοῦ, ὅπως 
Ν / 

αὐτὸν ἀπολέσωσι. 
ΤΑ ὁ ̓]ησοῦς ἀνεχώρησε 

μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς 
τὴν θάλασσαν: καὶ πολὺ πλῆθος 

Ν΄ . / 

ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησαν 
ο Ν Ὃν - 

αὐτῷ, καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαῖας, 
8 νε / νο Ν 

καὶ ἄπο «Περοσολυμων, καὶ ἄπο 
” / ω 

τῆς ᾿Ιδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ 
» / Δ ο κ. η / Ν 

Πορδάνου' καὶ οἱ περὶ 7 ὑρον καὶ 
ο Α 8 / 

Σιδῶνα, πλῆθος πολυ, ἀκούσαν- 
[ή ε / 3 Ν » 

τες Όσα ἐποῖει, ἠλθον προς αὖ- 
{ ιο - ο 

τόν. Ὁ καὶ εἶπε τοῖς μαθηταῖς 
- / 

αὐτοῦ, ἵνα πλοιάριον προσκαρ- 
ο α ΔΝ ΔΝ / ο 

τερῇ αὐτῷ, διὰ τὸν ὄχλον, ἵνα 
Ν / Ν 

μὴ θλίβωσιν αὐτόν. Ἱ πολλοὺς 
γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπί- 
πτειν αὐτῷ, ἵνα αὐτοῦ ἄψωνται, 
ὅσοι εἶχον μάστιγας" 
πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ἵ ὅταν αὐ- 

τὸν ἐθεώρει, προσέπιπτεν αὐτῷ, 
καὶ ἔκραξε, λέγοντα, Ότι σὺ εἶ 

1 καὶ τὰ 

ΒΕΥΙΡΕΡ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ἴξ οιῦ: απᾶ Ἠ8 λμαηᾶ Ίναβ το- 

βίοτοά.! Απά ιο Ἑ]μανίδοο 6 
ποπί ου{, απᾶ Ιπππιοβἱα{ο]γ {οοῖς 

οοπβδοΙ νι {πο Ἠονοάίανς 

ασαἰηςδὺ Ἰ1πι, Ί1οῖν {19 πηρ]ύ 

ἀοξίτογ Πάπι, Απά 6θρας αυ ]ι- Ἰ 

ἀνον πι Ἰής ἀἱξοῖριος {ο ἐ]ιο 
86η: απᾶ α ϱτσαί πι] Π ιᾶο {οτι 

(6α1]οο {ο1]οτγοᾷ μάπα, απά ἔποιη 

σπᾶσα, απᾶ {.οπ] ὁθγιβα]σια, απ 8 

{νοπι ]άππισα, απά {γοπι Ῥογοπά 
116 οοτάαἩ; απᾶ ]οδο αδοιῦ 

Ἔστο απᾶ "ΖΙάοι, α οτθαί τητι]- 

ὠήαᾶο, "Πσαινίηπς υι]αοῦ οτθεαύ 

ὤήπος Ἰο ἀἱά, οαπιο {ο 11Π1. 

Απᾶ Ίιο βρο]κ ἴο Ἰή5 ἀϊξοῖρίος, 9 

Όναῦ α. βπια]] εἰήρ αλοτπ]ά ναό 

οπ. 1ήπ, οη αοοοιπί οἱ ἴ]πο 

ογοπά, ο]οςί {16Υ εἰιοι]ά Ῥνοςς 

ου Ἠΐπι. Έον Το Ἰαά Ἰοα]οᾷ 

ΤΙΑΊΥ: 59ο ἴμαί 48 ΙΠΑΠΥ α5 Ἰαᾶ 

4ἴδοαςος αγαθμοᾶ οἩἳ Ἠϊπ {ο 

{οπο) Ἠῃ, Αγά σίμο πποίσαν 

βρί1{5, πο ἴιου δαν Π1πι, {ο]1 

ἄοππ Ὀθίονο Πήπι, απᾶ ονὶοᾶ 

ουῦ, βαγἶ1πςσ, Τ]μοι αντί ο Φου 

μα ὴ 

--- 1 

 Ἔμο τοπάϊπο ο ιο εχί. Ἠεοσρί., ὑγιὺς ὧς ἡ ἄλλη, “18 16- 
ἠθοίοά (5αγς Ἠ]οοπιῇ) ὮΒΥ πποξβύ ογί{οβ, απᾶ οαησο]σᾷ 7 αἰπιοξύ αἲ] 

Όιο Πά{ους, {γοπι ἀμεεὈασ]ι {ο Ὀο]ιοία, ας ἱπνούποσα νοπι Μαῦή, 

12 1180. Τί ἵ ποῦ χοσορπἰποᾶ Ὁγ ἴἶο Ὑπ]ς., οἳ Βγιίαο, ἩἨ ἵ6 

βρυπίοῦς, Ῥογοπᾶ αἲ τουδομαδ]ο ἀοιυζ. 

} πνοηῦ οαῦ 1” ἐξελθόντες. Ναοί, ΟαπιρΏοῇ], Έ]οπι. “ Οα00 
18 που ἵπ οΟΠΊπΙΟΠ ταςς ταὔ]ιον ἶναιι «6 {ου(λν πμ νοιος οἳ πιοβίοη. 

κ «πλάτους ἀνεχώρησε. ἸΨΟΞΙ6Υ, Ὠἶσ]ς,, . Οαπιρ., ἩΓα]κοί, 
Ῥο]ρς., « γουίνοῖς,” Ὥο Μοίίο, “«οπψ]ομ.” ΠΠ νο οσους 

[οπγίσοιι {Ἴππςς ἵ ᾖ1πο Ν. Τοδέ.: Ῥαἲ 16 15 τοπζονος γοΠοχίνε]) οπ]γ 
Άουο απᾶ 1η ολο Ῥανα]]οὶ Μα, 121 10, 1η νο Ἡ. Ὑ, ο Ἠπιβο]ῇ 
16 πΏΠΟΟΟΡΕΘΥΥ. 

Ι ιο Ζογάαπ;”. τοῦ Ἰορδανου. 

Οαππρ., ῶποπι, 6ο οἱ. 1: 9, ποῖο Ὦ. 

π 7Ιᾷοῦ”. Το Οἱᾷ Τοεί. ογ]οσιυαρηγ. 

πα ορμής}. ἀκούσαντεα, Ώ μαυρο, Ιζομᾶ., Γαἰκοβο]ά. Ίο 

Ρα ιοἱρία]. οοηρίγαοίίοη 16 Ῥτοπουγος Ὦγ Ὑγοξίογ, Οαπιρῥε]!, Ῥ]οῖς,, 
8, Ἠτ., βραῦ,, 19968, 

5 «η οοοιπό οῇ/”. διὰ (οιπι αοοιιδαὶ.) Ἰοπᾶ, Ώορ., ἄτθοπί,, 
Ι4ᾳο]ἱ. “«Ῥοσαπςο οΓ ” 15 ομεο]οίο, 

Όμανρο, Ἰομᾶ. Ῥοσμγ, 

ρα ]ρθῦ {μον λοιπά ῬιοῬύ οἳ Ἠΐπι μὴ Ὀλίβωσιν αὐτόν. 
Ὑγα]κοί,, Ὠϊοἷς, 6ο Ποῦ. (1οσΗΗ, {0 7098 11ο αν ῬΟ15ΟΙ ἵπ ἃ 
ονοπά ;”. Βνοίδολ.,  ῥύέπιο, 4ο πλ] μαᾶ(πο αἰί( ποπ} οἰγουμιάαηίθ.” 

«ο «μνοης,” ας α ἐαπαἰΐυε υαγῦ, ἵς οὐβο]οία. πας, «πο οοτη- 

ρυήπιονομί οὐ ο”. Ἓναβ.  ργοπιογοηῦ ουπι 5”. σα, «ης ΟΡΡΙΊΠΙΟ- 
τουἙῦ οΗ1 

α “γηςηοί οἩ Ἠπατ ἐπιπίπτειν αὐτῷ. ἨΠοῦ., {ο τς] 
προς 1”. Ώο οίο, κ οἴπδυγλίοι (γιιδ]ιεά ἵν 1ο) :”. Ῥησθο]ιο, 
«Ἰραονοπί 1 ουπι η{σ. πια]κος ής ταπιασ]ς: ἡ Γουπι]ε ἔτι» 
πέπτειν τινε, (ΙΙΙ οπηπίπο ποἰοῦ ᾖγμσγο {πι αἰίμιοπι (ἴρου ὅο- 

πωπάον Ἱου(α]]οπ), απαοαπισπο ἱά βαῦ πποπίο 1. 1. πύ αβρανοί, ἄς 

ᾗφ ἀῑοίζαν, ααἱ αοὐὶ απ] Ζο5ι οοπίγοσἑαηᾶἰ οπρίδλἰαίο, {πι ο. 
Ρἱ4ὸ αᾱ οτι αοοπιγαηῦ, αἱ αἰίον οἰθου ἰς Ἱπιροβἰπιομίο” Της 

νους 18 πδυσ]]τ γοπβοχοά μάς [αἱ προη;” 1π πο Ἡ, Ὁ. Θγιας, 
εσας αν Φοσι) ( Εναῦ ον ταδ]ος ον Πήπι}. ευ. 

Ν. π, αρ ἩΡΩΣ. 

” τα Ώιο- αρίηέρι” τὰ πνεύματα. Τ6ς6ΝΥ, ᾱ. Οαπρ., Θματρο. 
Ὢο ἸΜοΐίο, “«ᾳῑο----ααἰείον;”. Βείς., “' ἆο ᾳορείοι ;”. 1005, “108 

οβρίήτας; 8, Ἠν,, 1ος οβρεῖ{ρ.” 

. 6 οί ού 1”. ἔκραξε. Ἴχοπι, Θοο οἱ. 1 1 260, τοἱο 7, 
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Κα ΦΑΜΕΘ ΥΕΠΘΙΟΝ, 

19 Απᾶ Ίο Αἰναιγ οπατοσά 
Όιοπι, Ὅιαῦ ου αλοπ]ά πού Ίπα]ο 
μΐπι (ΠΟΥ. 

18 Απά Ἱιο σοοίἩ τρ Ιπίο α 
ποπ ζαΙ, απά οα1]οίὮ τωιέο {πι 
ΝΊΟΠΙ Ίο Ἱγοσ]ά: απά 1116Υ οαΊηθ 
πη{ο Ἠ1η. 

14 Απά Ίιο ονᾷαϊποᾶᾷ {ποῖτο, 
ναί που 5οι]ά ο ση ζ]ι Ἠϊπι, απά 
ὑμαῦ Ίο ππϊο]ιῦ 5οπᾶ Ένοπι {οτί {ο 
ῬιοαοἩ, 

15 Απά {ο Ἠατο Ῥοπον {ο Ποα 
βἱ6ἱςπσβ565, απ {ο οαδί οτί ἄθνι]ς. 

16 Απᾶ ΘΙΠΟΠ ο βγηαπιθᾷ 
Ῥεΐςυ. 

17 Απά ὅαιπος ἴ]θ 5ο οἱ Ζο90ο- 
ἆσθ, απᾶ ὅοῖα ἴλο Ῥτοῦιου οἳ 
141168, (απᾶ Ίο βηγπαπιοᾷ {σπα 
Ῥοαποισος, μ]ο]ι 15, Ἔλο 5οη5 οἳ 
ἐπαπᾶσνγ,) 

186 Απά Απάτον, απᾶ ῬΙΠΠΡ, 
απᾶ Ῥαγίμοίοπιο, απ Μαὐίμουν, 
απᾶ Τ]οπιας, απἆ ἆαϊπος {1ο 5ο 
οἱ Α]ρμοιβ, απᾶ Τιαάᾶσας, αιιᾷ 
ΦΠΟΝ μο 0αποσπ]ζο, 

19 Απᾶ οσαᾷας Ιδοατῖοῦ, π]]ο] 

σπεΕκ ΤΗΣΤ. 
ε ΔΝ - - Δ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ. 1 Καὶ πολλὰ 
.] - / Ν 5 

ἐπετίμα αὐτοῖς, ἵνα µη αὐτον φα- 
ΔΝ / 

νερὸν ποιήσωσι. "Ὁ καὶ ἀνα- 
/ ΔΝ / βαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκα”- 

α Δ ) 2 / λεῖται οὓς ἤθελεν αὐτὸς' καὶ 
3 ω) ΔΝ ϱ) / 14 Ν 

ἀπήῆλθον προς αὔὐτον. καὶ 
3 / / ο) 3 ) 
ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὡσι µετ 

ω . ν [ον ε / 3 

αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὖ- 
Ν / 15 Ν » 

τοὺς κηρύσσειν, ὁ καὶ ἔχειν ἐξ- 
/ / / 

ουσίαν θεραπεύειν τὰς νόσους, 
ΣΩ π / Ἰδ.. καὶ ἐκβάλλειν τὰ δαιµονια": "' καὶ 

ἐπέθηκε τῷ «Σίµωνι ὄνομα «Πέ- 
17 Ν ΣΥ ΔΝ - 

τρον’ καὶ Ιάκωβον τον τοῦ 
/ Ν 

Ζεβεδαίου, καὶ Ιωάννην τὸν 
Ν . / ἀδελφὸν τοῦ ᾿ Ιακώβου’ καὶ ἐπέ- 

ο) / Δ 

θήκεν αὐτοῖς ὀνόματα Ἀοανεργες, 
ο 3 κ Ν ο] 19 .ν 

ὃ εστιν, ὙΥιοὶ βροντῆς' καὶ 

᾿Ανδρέαν, καὶ Φίλιππον, καὶ Όαρ- 
θολομαῖον, καὶ «Ἠατθαῖον, καὶ 

.ν 9 ᾿ / Χ ω) 

Θωμᾶν, καὶ ᾿Ἰάκωβον τον τοῦ 
᾿Αλφαίου, καὶ Θαδδαῖον, καὶ «Σί- 

Ν / ( ώ / 

µωνα τὸν ἸΚανανίτην, "' καὶ ᾿Γού- 

ἨΠΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

οἱ ἀοά. Απᾶ 1ο «β]οΙγ 12 

ολανροᾷ ἔἶιοπι "πού {ο τπα]κο ήτα 

Ίπιονη, Απά ο σοδύ]ι πρ {πΐο 

11ο πποππ{αίπ, απά “οα]]οίὮ {ο 

19 

ἠύπα, Ὑνλλοιη ο πνοι]ά: απά ιο 

οαπιο {ο Ἰήπι. Απᾶ το αρροϊπί- : 

οἳ ἴπο]νο, ἴ]αῦ ου 5]ιοτ]ά ο 

η πι, απά Πιαῦ Ίο πρ]ό 

βοπά νο {ου {ο ρτοασἩ, απά 

{ο Ίαγο Ῥοπγου {ο 1ιοαί Σ4ἱ56ιδοβ 

απᾶ {ο οαβὺ οπῦ {ο ἆθπιοῃβ. 

Απάᾶ ΒΙπποπ 11ο θπνπαπιοά Ἐοΐου. 

Απά Φαπποβ ἴ]ιο ον οἱ Ζοροάςθς, 17 

ο 1 οἶιη {ο Ῥγοί]οθυ οἱ «81168 

(απᾶ Ίο βπγπαπιοᾷ ἴδια Ῥοαη- 

6γσο5, πμ] 15, "9οπ8 οἱ ππη- 

ἀσγ), απᾷ Απάτον, απᾶά ΕΜΙΗΡ, 

απ] Βατ ο]οιπου, απᾶ Μαέλουν, 

απ "Ἱοπας, απ ζαπ1ος ἴ]ιο 50) 

οὗ ΑΊρ]οας, απά Τπαάάσας, απᾶ 

ΟΙΠΙΟΠ «ἴ1ιο Οαπαπϊΐο, απᾶ ο αάας 19 

-ὴ δ 

ε «ρο]γ ς πολλὰ. ἼΝοδίεγ, ὪΝαἰκοί,, "λοπι,, Οαπρ., Ἰζομά., 
Ῥουμγ. οι, “ βοποτρο]/]ς ”. Ὑπαρι Ἰνναδηχας, “ γοοπομίου,” 
Ἠψουσίου τοηατ]ο: «Του 5 (1. ο, σαχ), Εἰπ]οί]γ ἵ5 πουν τιδος.” 

πο {ο ππα]κο Εἱ1η Ἱκπονηι” Ἰλακοί, ζομᾶ., Γοβίογ, Οσπ1)- 

μα]. Ἴιο τομάσνίης Ὦγ ἴμο ἸηβπΙήνο ἵς ο/πα]]Υ οχαοῦ ας {ο βοηρο, 
ΠΟΙΟ σοηοΐδο, απᾶ αοοονάσηῦ το Ῥηαβοπῦ Ἴξασο, ο ϱ, Έντι, “1 
Ίομυ. ἀέ{οπζαΙί---ἷο 1ο [νο οουπαλίγο ;  Πα]., “« ορ]ῖ ἀἰνίοίανα Ίουο 

---αἶ {π91ο οοποβοςγο.” 
” 

Σ «9ο πποππ/αῖης” τὸ ὅρος. ἩΝαδ]ογ, Ιζοπί., Ἰαἷκοί, Ὁμαχρο, 

Ἔοιι, ο Ἰμοίίο, “ ἆεπ Ῥοψας” Βοἱμ., “οι Ῥους .”. 8. Τν., 
ἁ]α πποπίασηο ο Τα], αἱ πιουίο;” 1ρ60., “ αἱ πιομίο;”. Που. 
1Ν. Έω πι Ίο α ππουηἰαίη  γνας οπο πο] Ίππο ΗΕ, 10 Ίνα ἵῃ 
ἴιο γἱο πα] οὗ Οαμοιπανσας Ἠσῃος, ἴ]ο αχἰἰο]ο ϱιου]ά Όο τοαἰπος, 

Ἐγίσ, φιιοίος ἐίς ῥαςδαρο, απᾶ 8.78, “ οοηβοσπά δν πιοπίθηι 0αρμαὴ- 

ΠΕπΙΠΟ γἱοἰπαπη.” 

» «σφ]οῃ {ο ἠήπις' προσκαλεῖται. «Α8 προς ἵπ 6ΟΠΙΡΟΒΙΕΙΟΝ 
α/βους ἐο {ο 5 Ἰποῇ γηονᾷ ϱ]ιοι]ά ποῦ Ὦο {ἰαλοίσαι. Ἡς ἰ5 
πού α βαρρ]οπιοΏύ, ο 11 αἲ] οπδος Ψουο ὑμίς νουῦ οσο11», πι α 
ΡΣοποιἱα δαρρ]οπηση(αχγ. 

132 
κ ἁᾖο αρροϊηίοα ; ' ἐποίησε, «σμηανα, αἷκαί., Ἔμοια,, Κομᾷ, 

Ὥσσα, απᾶ Οαδία]ίο, “ οου ας” 9, Ἐν, ες ἡ--ἠηδΗύπα ; Τρου., 
“ ρομς(αγό ς’'. Βο]ρ., 14] βἰο]άο;”. Ὄο Ἰγούίο, “ου Ὀορίο]ιοίς,” 

1ηίσομο, “Ὑαυριπι ποεῖν Ἡ. Ἱ. ού οοηβίποχο (ωεςίο]]οῃ).” 
κ Οτζαϊμες ”. βοπ]ά Ώο οχομαηροᾶ {ον “ αρροϊπίσς,” απποης οἴ]ον 
Τ6Η80Π6, Ῥοσα]1ςο 1{ ὧας αοφαἰγοά α ἰσο]πίσαί πιοαπίης ἵη το[θγοησο 

{ο οσοἱοδίαθσα]. ποὐίοι, ἵπ βοὐίπσ πιοι αρατύ {0 1ο παἰπίενγ. 
ἨοΡ. (ἵν 0190), “Τα νο 6οη8ο οἳ {ο ογεαίόι 'ἰο εοπδἑάς,) « {ο 

αργροὺιέν βρο]οι οὗ ο[ῆοσς οἳ 4ος, οἱς.”' 

Ὑψοξίογ, λαϊκοί, . Οωπρ., Ὀἱσίς., 

Θο (1, Ὑ.) οἷ. 1 184. Το 1. Μαι ὁ 124. Λο 

6 9Ιο]κηοξσος ” ἵ6 οΏφο]οίο, 

Σα ᾖΐδοαδος ;”. νόσους. 
Ἰομά, 

19 :12. 

Σα Ώομς οἱ (ιπάου ;”. 1οὶ βροντῆςε. ΑΦ υἱοὶ ἰδ απαγ]χοιις, 
πο αγ[ο]α ελοπ]ὰ Ὦο ρ]ασσᾶ Ῥοίονο 1ΐ5 οφαἱνα]οπί, «βοης. Τις 
αγ[ίσ]ο πνας Βνοῦ Ιπίνοδιισσᾷ Ίοτο ὮΥ Ἐγπάαίο, Τί Ίαδ Ῥουι ΡΥο)- 

οἩ]γ οπηέσά Ὦγ ὙΓΓοξΙαγ, Ὠἱο]ς., 1ζ6ιιά., ἸἡΓα]κοί., πανμο, Οαπαρβο!, 

ΤἼχοπι., Ὁ, Έλι, Πα. Ῥο]α., 1ή11ιον, Ώο ἨΓοίο, 

ο «τῃο Οαπαπίίο;. τὸν Κανανίτην. Ἴλογο 15 ο παθίακο {Π 
νο πηοᾷθ οἳ εροϊίης Ες γνονά, {η νο 10, Ὑ. Τὸ βἴαράς ἶνοιο 8 

« Οαππαπίζο” απ Ἱπλαρίίαηξ οὗ Όππαση. Τηἱς ἀογίαίίου {νοια {11ο 

Ονοσ]ς πιε]σπάς «ΟπΙΠΊο οσους. 1ο Ἰνογά ἰ5 αἩ αρρο]αίίνα 
ἔτομα {ο ομνον 2, σεαἰαἰ. νι Έιο ματα]]οἱ ραξκασς, Τωα]τα 
6115, ἵν 6 ἐπαποϊαίος, Σέµωνα τὸν καλούμενο» ΖηΛωτὴν, Ἡ. Ἡ. 

α ΘΊΠΠΟΗ, οα]]οᾷ Ζο]οίος,”. 1. ον, ΠΙΟΣ οα]]ο « έιο Ζοα]οί.”. τοῦ 

παηποίάου (ι υγο), “ Ἴιοηιο ογυἰάιδ, πεσηδιιδ Φείο. Ίου 8ο"βι 
αοοϊρίοπᾶιιπι οε5ο Υἱάοίαν οοΡΏΟΠΙΟΗ ΒΗΠΟΜΙΕ, αροδίοΠ, πο, 6:15 
Λοίβ 1. : 13, οἱ Ἱπιροβίέιπι, απῖα, {ασἵ]ο οχοαπᾳορεσραί ἵνα οἳ ποο 
11ο οοιγοσοῦ ου ἠιοσραβΗΥ οἱ ἐῑιίς ποιά οσσανς ἵπ Ῥοσμγ, η αἷκοί, 

Τι Ῥοπιβον, Ὁ. Ὦν., Μοπίαπας, Ῥοπα (Ἠάἱΐοα οἳ 1590, απά 1024) 
Ἠο]ᾳ., Ώο Γοίέο, Ίμο0, Ἔίιο οποησοιθ βρο]ίης Ῥηοραβὶγ οἨἱρίη 

πἱσᾷ ση] Οταππιοῦ, πιο Ίας, “ Θγπποῦ οἳ Οπηθα” 
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ΚΙΝ ΖΑΜΠΕ) ΥΠΠΒΙΟΝ. 

85ο Ῥούναγοά Ἠΐπα: απά πο πγοπί 
1πίο η Ἰοτςθ. 

20 Απά πο πια] ιάο οοπηθίῃ 

ἰοσδί]μον αθαἶπ, 5ο ἴ]λαῦ {119 οοι]ά 

ποῦ 5ο ΠΠΊΟΙ αξ οαῦ τοσα. 

21 Απ πιοη Ἠὰς {αοπᾶς Ἱιοανᾶ 

οὗ 1έ, νο πνοπῦ οπῦ {ο Ι4Υ Ἰο]ά οἩ 

μάπα: {05 116Υ ραϊά, Το ἶ5 Ὀοβίᾶς 

ἸήπιβδΗ. 

25 Απᾶ ἴλο 5οιΐρθς π]]ο]ι οππιο 

ἄοππ Ώοιι ζ6υπδαίσπι, βαῖᾷ, ο 

παΐᾗ Ῥοο]ποραβ, απᾶ ὮΥ ο ρυ]πος 

ο{ ὧμο ἀαν]]ς οαδίθί] Ἰθ οί ἄοτι]ς. 

2 Απά Ἰο οα]]οᾷ Ίο 1ώιέο 

ἠπι, απᾶ 5814 ππίο ἴδια 1π ραι- 

αΌ]ο5, Ἠοιν σαι βαΐαν οαδύ οτί 

Φαΐαη Ἡ 

24 Απά Ἱξα Ἱἰηρᾶοπι ϱο ἀῑνιάςά 

αρα]ηςῦ 15ο], ναί Ἰπράοπι οαη. 

ποῦ είαπά. 

26 Απά 1 α Ἠοιπςο Ὃο ἁἰν]ιᾶεἆ 
ασαϊηςύ 19βο]{, λαῦ Ἠοιβο οαηπού 
βίαπά., 

26 Απά 1 δαΐαπ τῖδο τρ ασαἱηδῦ 
Ἰήπιδο], απᾶ Ῥο ἀῑν]ιᾶθά, Ίιο οαἩ- 

ποῦ δαπᾶ, Ῥα0 Πα} απ ομᾷ. 

2 Νο πα οἳἩ ουίαν Ιπίο α 

απΕΕΚ ΤΗΣΤ, 
/ ΑΔ δαν ᾿Ίι σκαριώτην, ὃς καὶ παρέδω- 

ε 

Κεν αὐτον, 
.. 9 / [ο 

Ἰκαὶ ἔρχονται εἰς οἶκον" 
/ / / ο 

συνέρχεται πάλιν ὄχλος, ὥστε 
Ν / 8 / 

μή δύνασθαι αὐτοὺς µήτε ἄρτον 
ο / 

φαγεῖν. 3 καὶ ἀκούσαντες οἱ 
ια) 3 ” ο) . 

παρ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι 
.» 5). ΔΝ 4 σσ. / 

αὐτον. ἔλεγον γὰρ, Οτι ἐξή: 
στη. ᾗ Καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ 

Ν 

ἀπὸ “Ἱεροσολύμων, καταβάντες 
3/. 

ελ τον Ὅτι «Βεελζεβοὺλ ἔχει, 
"Ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαι- 

μονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 
20 κ. ν / ελ Ν 

αἳ προσκαλεσάµενος αὐτοὺς, 
3 . 3 . 

ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς, 
ο / - ο] 

1ῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν 
3 ’ . Ν 

ἐκβάλλεῖν; 7 καὶ ἐὰν βασιλεία 
3 ᾽ ες ἳ ω] ” / 

ἐφ ἑαυτὴν µερισθῃ, οὐ δύναται 
σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη" 
2ῦ ν.δ 3 Σ12 « Δ 

καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ ἑαυτῆν µερι- 
ο] / ο 

σθῃ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ οἳ- 
/ 3) ϐ ν » ε« α 

κία ἐκείνη" καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς 
. / 5 ς Ν 9 / 

ἀνέστη ἐφ ἑαυτον καὶ µεµέρι- 
” / ω) 3 Ν 

σται, οὐ δύναται σταθῆναι, ἄλλα 
/ 3) ΐ 3 { 3 ν 

τέλος έχει. οὐ δύναται οὐδεὶς 

9 

50 καὶ 

ΤΏΥΙΘΕΡὉ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

νπγ]ο. αἱδο ἄἀο]νειοᾶ 

Απά 11ι6Υ πνοπίύ εἰπίο 

Απάα ιο ουοιγᾶ ο0ι- 20 

Ἰεοατ]οῦ, 

ΊήΠ] πρ. 

α, ποτιδο. 

οἴ]ι Ίοαοβιον 8οα11, 5ο ἴ]ιαῦ {1ογ 

οου]ᾷ αποί ογθῃ οαἱ Ῥτθαί. Απά 21 

πλου. "Ἠῖς Ἰηπάνοα Ἠδανά ο) ἄ, 

ἴλογ ποπύ οιῦ Γ{ο ΊαΥ Ποιά οἳ 

Ἠΐπα, {01 {16Υ εα1ᾷ, Ώο 15 Ὀορ]άθ 

Ἠϊπιδα]{, Απ ο βο106β, π]ιο 22 

68πΙο ἄοπα οι ὦ6υιβαίαπῃ, 

βαϊᾷ, Ἐο Ἰιαῦι Ῥεεισεραῦρ, απἆ 

ὮΥ ιο Ῥιῖποςο οἱ Σίιο ἄσπιοπβ, 

Ἡο οαβἰοῦι οιῦ ιδ ἆοπιοιβ. 

Απά Ίο Σοα]]16ᾷ ]ναηι {ο ἠτπι, απᾷ 25 

βαϊά {ο {ἶνοπι ἵπ Ῥαγαθ]ας, Τον 

ραπ βαΐαπ οαξῦ οπῦ βαΐαι  Απᾶ 24 

αρα Ἰήποάοπῃ 18 ἁῑνιάσᾷ αραἱηςί 

Ἰθδα]ῇ, αυ Ἰποάοπι ο8π ηποῦ 

βἰαπᾷ. Απά 1 α Ἱοπβο 15 ᾱἱ- 25 

γιᾷοᾷ ασαἰπδύ 1ὔ5ο]{, Πιαῦ Ίοιιδο 

σαἩ ποῦ βίαμά. Απά 1 Βαΐαπ 20 

κμ]βοί] τρ αοαἰηδύ Ππιδο] απᾶ 

ᾗς ἁἰνιάσα, ο σαπ πού εἰαπᾷ, 

Ῥαή Ἰαί] απ οπᾶ. "Νο οπθ οαη. 27 

ν΄ γΠο α]εο ἀομνοιοα Πΐπι πρ; ” 

ηοίο Ἱ. 
ρετίοιί αἴου “ αρ.” 

δε καὶ παρέδωκεν αὐτόν. 
Ἠγακοί, Ω., ΓοσὮγ. ϐ. Ἠτ., οστά (ἱ 1ο Ίννα.” 

1 [οἵου {πο ραπούπαίίοη οἳ ὅιο ἄτοο]ς ἰοχί Ὦγ Ρ]ασῖηςσ α 

Βο ιο {οί οἱ Ίζπαρρ, Ἐέπιαπα, ΤίΦο., 

Όσο οἩ. 1. : 14, 

«Ἰπᾶνοᾶ 3. πνουο ιο « πιοίμον απά Ῥνοίμνον . ποὐϊοσα 1η γ. 91, 

αγία, τοπια]κς, “ Ππίογρνοίαπα ππα]ὸ πακίη]α Ῥα18 ν. οἑ παρ αὖ- 
τοῦ οχρ]απαῦ ἆσδα οοσηα{οβ.”.  Ῥσσα, “ἀρθῖις ρνορίπς! ;” ἨΓα]κο- 

Πο]ᾷ, “ ἱ6 οἵνη [ΑΠΗΙΙΥ ; ”. Που. (ἐπ [οσο), “ μἱ9 Κπάνοᾶ, τε]ανορ ;”" 
Βο]ο], Ἠγἱίσξο]ιο, ΤαοἩ. Τη ἴλοςο οσα] οὐ ἱμίοιβ, αξ 1νοῖ] αξ 

ῬαρίοιἩ, ἃ ἨΘΥΓ βοοίίοη ϱΟΠΊπΙοΠΟΟς πη(ὴ {1ο πγοτᾷς, ζαί ἔρχον- 

ται εἰς οἶκον. Τις ἀῑνίεῖοη απά ραποἰυπίίοη 15 {ο]οποῖ ΡΥ 5, 
Ἐν. Παν 1ου, Ύ αἱς., Ίμνας, (γοοῖς απά Τωαίη), Οαβία]ίο, Θγνίας, 
Ἰζομᾶ., Ῥσοἳγ, Γακοί., ΓἨοπα., Ῥο]α., Ὅο Ὑοίο, νέα, Ὠας ἔ]νο 

[ομονίπς γοιπαχ]ς: “Μαη οδύαπι ορῦ γοσαβι]ῖς καὶ ἔρχονται εἷε 
οἶκον, ἨΟΥΙΙ 1ο Μάγοι ογζνί (οοπιρ. τν. 19), Ἡ. 1. Το]ἱαο 
πποπἰο ἆοηχάπῃ γουϊααν 

5 Ιπίο α Ίιοιςο;”. εἰς οἶκον. «Α5 ἐλής αἶκο α]{ς ἔἶιο ναπου- 

ἵπα “ Ίοιπο,” Τ Ῥ]ασο ἵη ο ἨλαΥθΊΗ, “ου, γγοηῦ Ίοπιο,”  Οοπιρανο 
Μαι δι 16 1: 24. Μας 1 129, 

ἆ (πο) ονοῦ;”. μήτε. Ἰουᾶ, Ἰακοβο]ᾶ, 8 μανρο, Ὠἱίοῖς., 

Ῥ]οοπι. (18. Τ.), Ἔου. (η Ἰουο). Β. Τι «ρα8 πιῶππο]”. Ώο 
Ὑγοίίο, «' πἰοϊνέ οἴηπια] :” Ἠνοίβο]ι. (ὑπ υοχῦο), “« Τη Ἠχθᾷβία οΥα{ίοπο 
πο-(πἱἆσηι !’'. Ῥετα, Οαβία],,  πο-ηπ]ἆστη,” 

5ἡ μἱ8 ἸΙπάνος ;”. οὗ παρ αὐτοῦ. «Ἰζἱηᾷνθᾶ ” 16 δοᾶ Ίουο ἵη 
Ρ6{οΥ9Π0Θ {0 «χορίνος,” οἴσω 48 ἵδ {να ίρ]σαὶ γγογά. Το 

ἸΓοβίογ, “ Ες οἰαθίνος.” 

{ ῇ0 Ία Ποὶᾷ οἱ; κρατῆσαι. Γ10βοπῦ πδασο τοιήνος 6 οῇ” 
Ἰηδίοαᾶ οἳ ὅ οπι” πι ἐς νουὈ. 9ο ἵπ 1ο Ἡ., {ο {αΐκο Ἰο]ά ” 

(κ Ἠίο τηαγ Ὀο τοσανάσᾷ αξ πουι]γ αγποηγπιοθ) 16 {ο]ογνοά Ὦγ 
αοί” 1 2 Φαπι, 6: 6. Ἔ8. 86 132. 76ο. 1. : 6. 

δ «{μο ᾖσποης;” τὰ δαιμόνια. Ὁμα1ρο, ΤΗΟΠΙ. 
Ἐν. Ώο Φασγ, “ 1ος ἀόπιοις;”. Τρου., “1ος ἆσπιοπίος.” 

μ«{ο μή 6ο γ. 19, ποίο τν. 

{ α1ῇ α Ἱάποίοπι ἵς ἀῑνίάσᾶ.” Τί 18 πουν ο εοὐᾖοά ϱταπηπιαἑ]σα] 

Ρηποῖρ]ο Ίπ ος Ιαπσπασο, ἐαί α- οοπΗοπαξ ποἰῖοι ΟΥ δίαίε Ῥ6- 
Ἰοησίηρ {ο ἴ]ο Ῥνοκοπυ πια, πιαςί ο ραύ ἵπ {1ο ἸπζΙσαίνο, ας {ο 
/οηπη. 

}. «1 ἀῑν]άσά,” 
κ γϊροίμ προ” 

1 «1 ἀινίάσα» 

ο, Τον, 

Όσο ποίο ν. 24. 

Όσο ποίο Υ. 24, 

Όσο ποίο Υ. 24. 

Ὁμαχρο, Ῥοσίγ, Ὀίοι., Οαπιρ., Ιζαπᾶ, 

Όσο ο]. 2 : 21, ποίο 1. 

πα Ἅο ος”. οὐδεὶῖς. 

Ένας, Ῥσσα, Οπδίαὶν, “ ποι----ππἱβ(παπι” 
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ΚΙΝα ΠΑΝΜΕΕ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

είνοπο πιαπ΄9 Ἰοιςδο, απά δροΙ1 Πὴ8 

ᾳοοᾷᾶ5, οχοορύ Ίο ση] Πηδύ οἰπά 
ἴιο οίτοπς πας; απᾶ οι Ίο τν] 

εροϊ] 5 ποιςθ. 

28 Ὑου]γ, 1 βαγνιπίο τοι, ΑΙ 

βἶπδ αἶα]] Ὦο {ο1ρ1γθη ππίο {ο 

80Π5 οἱ πιθῃ, απά ΤῬιαδριαπήςς 

πν]λθν ον {ὗ]ι 8ο6Υ6Υ ιογ εἶα]] Ῥ]ας- 
Ρ]οπ1θ: 

29 Ῥαί Ίο ναί ο]λα]] Ῥ]αβρηθιπο 

αραἱπςί 1ο Ἠοἱγ ἀλοξί ΠαίἩ πογαν 

{ογρίντοπαςα, Ῥαύ 15 ἵπ ἄαποου ος 

οἴθγηα] ἀαπππαίοη: 

ση 

Γό 

διαρπάσει. 

φημήσωσω: 

απ ΤΗΣ. 
Δ / 3 ] ῳ λ 

τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ, εἰσελθων 
Ν .ν / 

εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, διαρπάσαι, 
ΔΝ Ν ο ΔΝ ΔΝ / 

ἐὰν μῆ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δή- 
/ Ν ο 

καὶ τὀτε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 
8 ο». Αλ / ε 

αμην λέγω υμίν, 
[ή ’ ” / Ν ς 

ὅτι πάντα ἀφεθῆσεται τὰ ἅμαρ- 
/ [ο ε ν ο. / 

τῆµατα τοῖς υἱοὶν τῶν ἀνθρώπων, 
καὶ βλασφημία ὅσας ἂν βλασ- 

ὃ ὃς ὃ ἂν Αλασφη- 
μήσῃ, εἰς τὸ Πνεῦμα Τὸ Αγιον, 
οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰώνα, 
2 ” 3/ / 3 ᾽ / / 

ἀλλ ἐνοχος ἐστιν αἰωνίου κρὶ- 

ΕΒΥΙΘΕΡ ΥΕΗΕΡΙΟΝ. 

ομέον Ιπίο »ιθ 5ίοµς ΟΠ63 

Ἱοιςο απᾶ ορ]απᾶςυ 15 ϱοο.6, 

Ρμη]οςς οἷιο ελα] Αγςί Ῥιπά ο 

είτοπο 016; απά Ίο 11ο αν] 

Ῥ]απάον Ἠΐ5 ουδ. "ναι, 1 28 

ϱαΥ {ο 7οιι αἱ εἶπς "π]] Ῥο {ου- 

οἴνοι {ο Ίο 5οη8 οἱ 1ΠΦΗ, απ 

επ]αίουον "γου]ήπος "16Υ 1ηαΥ 

αὐίου; Ὀτύ 16 σν]ο "δ]ια]] τον1]ο 20 

αὐμο Πο] Βρίτ, 7πονον Πα 
{ουρΊγοπαβς, Ὀπὸ 18 "ΠαΡβ]ο {ο 

οίθγπα] «οοπ(επιπΒΙοἩ: Ῥθσβίιβθ 90 

” να Πιο ΡΕγΟΗΠς ΟΠΘ3/;” τοῦ ἐσχυροῦ. Τπο ατο]ο 16 τοαϊπος 
Ἀογα αξ ἴ 6 Ὦγ ἴἶιο Ὦ, Ύ. {η ἐο ποχῦ πιοππΌον οἱ ἐᾖο εοηίοπος, 

τὸν ἐσχυρὸν. Τ1ο ΗἨϊοια] τοηζσνίπς οἱ 1ο αά]οοίνο ἐσχυροῦ ἵ8 
4οσπιοά πηονο αοοι}αἰο Έλαια αυ οἱ ἐἶιο Τ, Ὑ., πλοία Ἰπδουίς {νο 

εαρρὶοπποΏῦ πιαπ’. Ὦο Ιὰ ἴ]ο Ιαΐου ρατί οἱ ιο εοπίοµοθ. ΊΤἶνας 
ἨγοξΙαΥ, ΟππαρΏο!!, ἸηΓακοβο]ά, Τ]οπι., « ο εἴνοης----ἴ]ιο είχοηςσ 
οπο:”. Ῥο]ς., “οσα εἰαι]κοι---θι ςίοικοι ;” 8. Ἐν, “ 4ο ορ]αί 

ααἱ ορ [ου---οο]αί αἱ οδύ {ους ;”. ο ὙΓοίΐο, “ος ἀοπα]ήροη---- 

46η σονα[ήρος ;”. ρου. “ ἆςι (αουίο---αἱ {αοίοι”. Θρο0ῦ. “ ἆο] 

γω]ομίο---ᾱἱ νωμοπίο,” 

ο Ῥ]αηζον ;”. διαρπάσαι. ΤΝ οξίογ, Φάρο, Ὠϊοῖς, Οαπιρῥοαϊ!, 
Έλομ,, Τ6οΝΥ. Του. (ιν οστό), “το Ῥρ]απᾶου, ρἱ]ασο” “ο 

ροϊ],” 5 ο. ἐγαπαίνε υεγό, ἶ8 ΠΟΥ δος ἵπ α ἀἰβοτοπί 5οπ5ο, 
Ρ 6 ηπ]οςς; ἐὰν μὴ. Ὠοῦ. 1οηᾶ, ὙΜοβίογ, Ὁμαυρο, Ῥος]γ. 

γρ. Ῥσσα, Ένας, Οα[α]., ης] 
α «Ἡο Λνδέ Ὀληάουι : δύση. 6ο ποῖο ν. 24. 

Σα Ἐνα]γ  Αμὴν. Τμ 15 ιο Ἠολμνοιν ης πλίο αἀνοιο- 
Ι11Υ. εἰσηίῇσς, ἡ ἐπα]σ  οοαἰπ]γ”  οβοπίας, 1μοχ. Του. (η 

νεγθο), "' Ειηριασα]]γ, αἲ ο Ῥορίηπίης οἱ α εοπίθησο, ἐγη]ὴ, 
οπή. Οοπιρ. 1μικο ϱ τ 21, ἀληθώς. ου] 18 πο Ἴοπσο) 
αβοᾷ, οχοορύ {π (ποἰαδίοις {γοπι ἐς Φουρίανος, οἳ ἵπ αἩ ἹπαΜι1οιι 
οἳ Ὠιαῖν Ῥ]ναδοοίοργ. 1η αἲὶ οαδος πνΊογο ὁ γου1γ” οοσμ18, 1 πδο 
μ ἐπα]γ” 

ΣΑ νΗ Ῥο [οσίνου !”. ἀφεθήσεται. Ἰζουᾶ., Βλαγρο, Ὦο 

Ὑμοίέο, '' νογάσι---νουβορομ,”. ΑΦ ἴἶιο {πινο ἶς δοπιοῄπιδς οχ- 

Ὦνθεβεά Ὦγ να [ον οἳ Μο Τα θα ]αποίίνο απά νο Ἰθπρ]]θ]ι 
Ῥοΐσπα], Ὀοξ] οἳ ανμῖο]ι αἲθ ο]οεο]γ το]αίοᾷ {ο {]ιο βοποτα] 1ᾷδα οἱ 

διο [από 1 βπᾳθοδύ 18 5η αἰίουμα[ίνο τομάσμίης, « πιαγ Ὦο {Ο0Υ- 

Εἰνοι.”. Θοο μου, ὁ 84. ὅ (α). Βέπανός αν. Χ. Τ., 2126, Ἰ (0). 

ε “νλαίονους. ὅσα, ἜοοΒγ, . Οππιρρο], Τ]νοπη., « γ]ναί- 

νοσνον.”. Ἠοῦ. (π υεγο), “ ηέ]ι ἂν (ἐὰν), τὐἱοςοςυσγ, χυ]ιαίαοουογ.” 
Οι ἰΐοιπι ἄοπιαπᾶς ἐ]ιαῦ {ο ομαἱγα]οπῦ {ου {1 πνονᾷ εἱιου]ᾷ νο 
Ρἱασθᾷ ὁσ/ογα ἴλαί {ου βλασφημίαι, 

π «γογίῇησςι”. βλασφημίαι. Ἰαπᾶ., ΤΙοΠΙΦΟΣ, « εἸαπάσγοις 
βΡρθοσ]ιος;”.Ὑγακοί., “ πεοά βροοσμος.”. Ἠοῦ. (ὖπ υεγύο), “«(ἄοη- 

ε)α]]γ οἱ Ῥογβοιβ αιιᾶ ἠήηρς, Ἱ. ᾳ. εἰαπάίογ, :αίπρ,, του]έπα”.  Ώοο 
ποίῖο ΟΠ {Ἠθ νοιῦ βλασφημέω, ν. 99, 

Υ “16 παν πἱίου;” βλασφηµήσωσι». Ἰοπᾶ. ἸΠίς τοπᾶου- 

ἵπς Ἰς αἀορίοί {ο αγοἰά α νἱο]αίοι οἱ ἐἶνο τἶδις Ἰοφιοπάί οἵ ου. 
Ίαησπασο, γλοἳι γγου]ά ο Ἱπονίίαλ]α, εἰιοι]ά Ἵνο 5αΥ, “ νμαίονου 
χονί]ησα 1ου πιαγ του]]οι”. ΘΠ], εἰοιι]ά 16 Ὦο ἀσοπιοά Ἱππρονίανί 
ἴο πια]κο α 5αον]ῇσο οἱ ῥγοργίοι! το Μἱεγαζί, νο οοσ]ά 5αγ, “ Ν]ναῖ- 

ονου γουί]ησς {1ογ 1ηΑΥ γονί]ο γη 
αρα. χονήο;”. Αλασφημήσῃ. Ἰοπᾶ., Ἠίοκ,. 8ο (Ε. Ἠ)) 

ΜΓαθί, 21 1 99. Ἐοῦ. {ο δρεαῖ ου] ο), ταἰ-- εἰαπάση, ἱο γουζ[ει" 
Ῥνοίβο]., « {απ]απα αἰἰογίις Ἰαᾶο, Γασιο τι πια] αιιᾶίαε, οί εοἨ- 

{ιιπισ]ἰοδΐς αἰίφμοπι Ργοβούπέο, οοπυἰοία ἀἱεο' Θο Ἡς 5αὖς οἱ ἐλὶς 
ραβδαθο, “ [οφιῖ ιν αἰίσιτις οοππιοαπι... ἄχοσπε, “ ἐο οπ]αποπ]- 

αἴο, τα], τον]]ο, ἐονί, γη σα]αππὗ απά οοπππιο[γ”. Το ἀοί- 

Ἰηϊίους ο θλίς πνονᾶ τοβοῖνο {μοπικοίνος Ιπίο νο εοηςος “ {ο 
εἰππάον,”. απά “ {ο γον]]ο,”. Τι οπου πογᾶς, ίο αρεαῖ ευ ο ος 
βοπονα]]γ, οὐ, ο δρεαῖ; ευ] ο) οπε ἰο | ]αο. ο γουῦ οσσ18 
Ον (γ-"νο ἴἶπιορ 1η {ο Ν. Τα Ὀνοπίγ οἱ ποςς, ἵ6 ἵ5 ἐγαης[ογνοᾗ 
Ἰμ ἴλο Αποζίσαι {ου “ Ῥ]αβρμοπιο” Τα πο οἶἶου σ.βος, 16 το- 

οοἶνος 50Π10 ΟΠ6 ος ἴ1ο {ομονίηρ τοπάσιήπος, “ {ο νον!]ο,” {ο γαἰ! 

οη/”. “ βροαίς ον1] οἱ” “ εΙαπάογοιβίγ τορονί απᾶ “ ζοβιπο Α8 
α Ῥ]αςρ]οπιο ”” Ἠας αοφιἠγοά απ εοο]οσίαθμέοα] 66196, Ἠ]]ο]ι ἀογίπίου 
Ώοπι ο (τοοῖς, 16 15 ἀσβίνηρίο το ϱρἶνο ιο πονά α τοµζοῖης 
αν]]οἷι αν]. οχργοες ιο Ἰάσα, πνΙἩ αξ πηιιοὰ αοοπγαςΥ αξ ροβδίρ]ο, 
« Ἠονῖ]ο”. {5 εο]οοίοᾷ {οΥ [6 Ρι1Ροβ86. Ώοθο Ίο αγἰίε]ο οἩ Ί]νο 
πονᾷ βλασφημία απᾶ 15 οοσπαίος, 1Π (α. Οαπιρρο]!”ς Ῥ νο ην} 
Ὠϊβεογίαίίους. ερείον ρἶγαρ {πο ἰσε]ιῖεα] 6οηθε οἱ 015 νους, 45 

ἵέ Ίνα Όσοι. οιηρ]ογοά ἵπ οοσ]ορίακίϊσαι αξασο, {ας, “Εο 6ροα]ς οἱ 
ἄιο Θάργοπιο Ἡσίης 1 ἴσγπιβ οἳ Ἰπονογοποςθ.””. «Α. βοσομά ἀο[ηιίοι 

ἵ8, «Το τον]]θ ον Εραα]ς ταργοβο]ι{α]]ψ οἳ αοᾶ οἳ ἐο 1ο] Βρί(ο” 

κ «ᾖῃο ἨΠοὶν Βριἰ’ Θσο οἩ. 1 18, ποίο π, 1 οπὃ  ασαϊιοί,” 

εἰς, ας Ἱὲ 16 βαροτβαους α[ίου « γονί]ο, ΥΠπίο] {5 ο ἰαηείάνο γοι». 

Ἡλασφημέω Ο[ἴοἨ βΟΥΟΙΠΑ ἴ]ιο αοοπφα(ίνο, 35 ἵη Ίο 28 : 89, 

Ἐον. 160 111. Ἰοπᾶ., «τον Παί] νο ἨοίΥ Βρῖηέ,”. Ῥἶας,, «αι! 
τογ]]ο {ο Ἠοἳγν Βρϊνιέν 

» «πργοῦ αλ. ΟΥ δις Ἰοηιοπάί ἀσπιπηάς {ίς απ αηραπονς, 
Όγαμ.,  ησησα Ίαπ]ας {οπανά” 

:αἸαρ]ο:”. Ἐνοχόν. Νοβ8ἱ6Υ, Ὦσο]γ, ]ποιη., Ιοπάνίαῖς, Ποῦ., 

Τά ᾷσ]]. 
5 ϱΟΠΠΟΗΙΠΟΛΙΟΗ ] 

ὦ 194. Ῥοῦ. 

” Ῥοο]γ. Βο (1, .) σομη 8119: κρίσεως. 
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ΚΙΝ ΑΝΜΗΡ) ΥΠΙΘΙΟΝ. 

80 Ῥθοσιιδο {167 καϊᾷ, Πο Ἱναῖ]ι 

8 ππο]οα βρίη10. 

81 Τους οα1ηθ ὕ]ιοη Πῖς Ὀνοί τση 

απ Πΐ6 πιοίΠα», απᾶ βἰαπά πο ση] {]ι- 

ου, βοηέ απ{ο πα, οα]]1πς; 11. 

82 Απά ἴ]ο πα] αἰιιάς δαὐ αὈοτιῦ 

πΐπι; απᾶ 11ογ 5αἱᾷ ππίο Ἠΐπα, θ- 

Ιιο]ά, 0μγ πιούμον απά 417 Ὀνούμνοι 

πηζποπό οθοῖς {ου ᾖπθθ. 

98 Απάᾶ Ίο απςποτεᾳ ἔμθπῃ, βαγ- 

πο, Πο ἵδ ΤΙΥ πιοίλαν, ΟΥ ΤΙΥ 

Ὀνδίῃγθη 

δ4 Απᾶ Ίο Ἰοο]κοᾷ νοιπιά αΏοιῦ 
οπ {παπι ο] δαῦ αρονό πα, απά 
514, Ῥο]ο]ᾶ, πι πιοίπον απ. 11Υ 
Ῥνοί]μτοη | 

δῦ Έου π]οβοθγθυ β]α]] ἆο ἴμο 
ΠΠ] οἱ ἀοᾶ, ἴο βαπιθ ἵδ πι 
Ῥνοίλας, απᾶ τηΥ βἱείου, απά πποί]αν., 

ΟΠΑΡ. 1Υ. 

ΑΝΡ Ἡο Ῥθσαπ αραῖῃ {ο ἴδασο] 

ΡΥ ἴιο 6οα-βἷᾷ6δ: απᾶ {λπονο να 

οαἱμοτοᾷ ππίο Ἠϊπι α οτγθαῦ πι] {]- 

ὑπᾷθ, 5ο Ἰαίῦ Ἰο οπἰοτοᾷ Ιπίο ἃ 

5Η1Ρ, απά εαὐ ἵπ ο οι; απ ἴ]ο 

απΕΕΙς ΤΡΧ. 

σεως' ὃ ὅτι ἔλεγον, «Πνεῦμα 
»./ / Ἡ 3 

ἀκαθαρτον ἔχει. Πέρχονται 
5 : ΔΝ Νο / » 

οὖν οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ µήτηρ αὖὐ- 
τοῦ, καὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν 

Ν Ν - 3 / 

πρὸς αὐτὸν, φωνοῦντες αὐτὸν. 
82 ν  ». 5) Ν »./ 

καὶ ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτὸν" 
5 δὲ » Τὸ Ν ε / εἶπον δε αὐτῷ, ᾿Ιδου, ἡ μήτηρ 

9 , 3 / 3 

σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζη- 
τοῦσί σε. ὃν Ἰαὶ ἀπεκρίθη αὐ- 

ο) / / 3 « / 

τοῖς, λέγων, Τίς ἐστιν ἡ µήτηρ 
Ἀ ῃ ὕ µου ἢ οἱ ἀδελφοί µου; ὃν Καὶ 

περιβλεψάμενος κύκλ ὺ ) ρ µενος κύκλῳ τους περὶ 
» Δ / / 3 ς 

αὐτὸν καθηµένου», λέγει, 1δε, ἡ 
μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 
ὃ6 ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέληµα 
τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός µου καὶ 
ο / ΔΝ / » / 

ἀδελφή µου καὶ µήτηρ ἐστί. 

ΟΠΑΡ. ΙΥ. 

/ / 

ΚΑΙ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν 
Ν Ν / 

παρὰ τὴν θάλασσαν" καὶ συνή- 
η 3 Ν 

χθη πρὸς αὐιων ὄχλος πολὺς, 
4 Ν / Ν - 

ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖ- 
αν .. / 

ον καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσση" 
Δ . « 3/ κ ΔΝ Ν ", 

Καὶ πᾶς ὁ ὄχλος προς την θα- 

ΕΒΥΙΘΗΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Όπου εαϊᾷ, Ἠο Ἰιαίῃ απ πποίοατ 

αρίνῖζ. υΝου εής Ὀνοίμγθη απᾶ 

λΐΦ πιοί]θν οσπο, απά φἰαπαίπο 

νλ(λοιζ, 5οπὺ ἴο Ἠΐπι, οα]]ΐπς 

Ἠΐπα, Απᾶ σα οτονά ἆπγαρ δἰί- 

ἄπα αὈοιιῦ Ἠΐπα; απά Που βαϊᾷ 

{ο Ἠ1π1, Ῥο]ο]ά {1ιγ πποῦιον απἆ 

Ώιγ Ῥνεί]τοη πιο “αὖο 5θε]κ- 

ἵηπσ {Ἠθο, Απά Ίο απβπθνεά 

ὤλθηι, δαγἴπο, ΊΥ Πο 15 πιγ πποίπος 

οὗ πΙΥ Ῥτούμνθη  Απά Ιοο]απρ 

(ανουπζ οἩη ἴοξθ π]ο 5αῦ αροιῦ 

πα, 11ο δα ζμ, Ώδ]λο]ᾶ 17 πποί]ιοτ 

απᾶ πιγ Ῥτοίμναπ! Έου πλο- 

ογου ελα] ἆο ιο τν] οἱ (αοᾶ, 

ἔλο 15 ΙΗΥ Ῥτοίπθν απά βἱδίου 

απά πιοίλοΓ. 

0ΟΠΑΡ. 17. 

ΣΑΝΡ ασαἶη Ἡο Ῥ6σαπ {ο ἔδασ]μ 

ὮΥ ἴἶια 5θα-θίάο: απά α ριτοαῦ 

ογοσγᾷ "πας σαΐλογοᾷ {ο Ἠπι, 5ο 

Όναῦ Ἰιο οπίοιθοᾷ Πίο εὔμο 5ἱ1ρ 

απά εαῦ ἵη πο 5οα; απᾶ ἁα]] ιο 

Ρ «Νου, Οὖν. Ἡ.Ύ., Τμ]ο 10:90. Ὁμαιρο. “Γή ρανί- 
οἷο, Ικο ἐπον ) ἵπ Ἠησ]ε]ι, 15 ο[νοα τικ {ο ἁοιοίο {ο 116 «ὐ- 

(μιεπεο οἳ οιιὸ οἶαιβο α[ζου αποί]αν -- ᾖαπι οεγο, Ρο17ο0, οἱς.), Τάά- 
ἁσ]], Ἠοῦ. ἆοἴνηδοη (Εἱοξ.) 5αῇ5, “Ποιυ 18 βοπαθίΊπιοα α, Ραχ/]ο]ο οἳ 
οομηθοβίοη.”. Οὖν 16 [νοηποπίΙγ γοπζσνσᾶ 1π {ιο 0, Ὑ. 45 α οΟΠΠΟΟ- 
νο Ὦγ «{μοπ” Της νονὰ, Ἡούπονου, 11 ἐῑίς Ἰηξίπησα, πνοπ]ᾶ ϱα 

μάοιείουά Ὦγ τεαᾶοις {ο εἱση](γ, “ αὖ ἐἶναῦ πιο” ΤΕ Γη καίς- 
Ποᾶ {αῦ 15 τοίουχος {ο ν. 21, 1 ε]λου]ᾳ τοπᾶον Τξ, « {]λογο[ογοι) 

5 α Ἠΐ6 Ῥνδίηναι απά Ἱής πιοίῃπον οαπιο”. Πμίς ἵς ἔῑο παίαγαί 
πΙγαηβοιηοηζ, 1 16 ἐλαῦ οἱ Ἰγαἷκοί, Ώλμαυρο, Κομᾶ,, Ὀἱοίς,, Ἔτνοπι. 
Τμαῦ οἳ Πιο Ὦ. Ὑ.. πας οορίοᾷ {γοπι Γγπᾶα]ο, 

δα ονοπά ;”. ὄχλος, ἱ85 απαχἰγοις. ο Βαωρο, Ῥομμ, 8. 
Ἐν., « ππο {οπ]ο 3 Τέαἱ., « ππα πιο] πα πο,” 

ἆ “νας αἰύηρ:”. ἐκάθητο. Ἰοπᾶ, Ἰνακοβ, Ῥοομγ. Β. Ε3., 
ὁ ἀἰα](, αθθίκο” Το ονάίπανγ γομάσνίπο οϐ πο Ίπιρογίοοί ἵ5 πιοβὲ 
ποουταίο Ἰογο, 

5 αγο βοοίίπρ ;. ζητοῦσι, Ῥοο]γ. "Το 86Π5Ο ΟΕ αεἰίοι οοἩ- 

Εἶπιιαὰ ἐπ ἴ]ια }Τοδοπΐν ἵ6 οὈγίοιξ]γ ἱπἱσαίοᾶ Ὦγ ἐλίς νο», “Του” 
Ἰ6 πηποσσεεα”Υ α[ίου ἐς νουὈ, ας 19 ἵς αναῦς ἠπηβίήγο: οἨ, 1 

[ος 15 τορανάσά α5 απ αυγό, 1έ 6 1]! βαρογβποιϊς, 

Γ πποππ]” Πζερὸ, Ἱῃ οπιροβίξῖοη γἱΠα ἔνο ραν ΜΙοῖρ]α βλειά- 

µενος, 1ος ποῦ πιοῦ1{γ ἰές εἰσπίβσαίῖου αὖ αἲἰ. Ἴμο οίίοη Βιιᾶ ῥ10- 

Ροβίΐομς {π οοππροβίου {ο]]οιγοᾷ ὮΥ Ίο 6απ1θ ργοροβί]οι Ῥοίοχο 
εν ποίὴ, Ἀύκλῳ ἶδ πξοί αὔνοιρία]ἰγ, απά Ἠα5 Όιο 6οηςο οὗ “ατοππά.” 

Όρο Ποῦ. (κύκλος). Όσο Υ. ὅ, ποῖο {, 
δ «]ος” οὗτοι. ἸΙομᾶ., Ἠγαἰκο[ο]ᾶ, μου Οἱ Ῥέοποὴ. 18 

οπιρλαζίο, 1 αγ Όο τομάσνσς, “' ]ιο  λίδ οπο” ος «018 παν.” 

10 19 οἴίοι ἰαηδ]αζσᾶ ὮΥ ο“ Ίο” ἵα Ἡ, Ἡ. Το βαπιο” 16 ο 
Ῥτορον ονα]οηέ οἱ ὁ αὐτόε. Ἰήὔλπαις (γεοίς ἄναπι., ὁ 908. 

81 (8). 
Σα Απά ασπίη,” οἱο.; Καὶ πάλιν κ. τ.ᾗ. ΤΗ οχάου πλῖσ]ι ἴ8 

ποσοχζπρ {ο {ο ἐοχέ, ἶς αἀορίοί. Ὦγ Ἰλοβίογ, Οἱοῖς, Οαπιροο]!, 

γα]α,, Ένας, Ὥσζα, Ώο Ἰγοίΐο, Τ0ου. 

Ρ΄ «ὖναα οφ{]μονοί.”. ΕΠίς 15 Ώιο ονᾶον οἱ ΊΝοδ]οΥ, Ρας, Ίναχοί. 

6 ὁήμο ϱΗἱΡ:” τὸ πλ]οῖο». Τὴο ατίῖο]ο ε]ιοι]ά ποὺ Ῥο ἆτορροί, 

ας ἴλο ποπη ἶ5 «ἰσ[πίίο, Πανίης 1ο[ογοµοο {ο 1ο ϱΠήρ (πλοιαρίο») 
οἱ οἩ. ἃ :9.. Ἠ]οοσαί, (Ν. 11) ὧν ἴορο. Ἔλο αγ{ίο]ο ἶ5 νοαϊησς, Ὦγ 
ἨΜοβ]ογ, ἸΝακοί, μαυρο, Ίπομα,, Ἔσολγ, . 12, Πα] Ὠσ]μ., Ώο 

αγοίίΐς, ρου. 

ἆ «ρῇ] Ώιο ονοιν, πᾶρ ὁ ὄχλος «Πᾶς ἵρ τοπάθνος ἴνας 

ἡγακοί, Ἔοπι. Έσα, Ὥνας., “ ἐοία ας” 9. Ὦνρ ο ἐουίο Ί8 

[οιι]ο,”” 



τ ..] ΤΠ αοΔΡΕΙ ΑΟΟΟΒΌΙνα ΤΟ ΜΑΕΝΚ.- ΟΠΑΣΡ. 1Υ. 

ΚΙΝ ΑΠΕ) ΥΕΠΟΊΟΝ. 

Ἠπο]ο πηπ]Μἑιάο Ίνας ὮΥ τἴἼιο 6οα, 
ΟΠ {ο Ιω. 

2 Απ ο ἰππο]ί νο. ΠΙΑΠΥ 
Φος Ὦγ ραταῦί6Β, απ 5αϊᾷ ππίο 
Ένα 1π 5 ἀοσίχίπο, 

ὃ ἨΠοαγκοι; Ῥο]οίᾷ, ἴ]ουο πού 
οτί α ΒΟΝΟΥ {0 ΒΟΥ’. 

4 Απά 16 ϱςΊο ἴο Ῥαξς α5 Ίο 
5οἶνοίἰ, 69110 {6]]1 Ὦγ ιο γγαγ-θῖᾶο, 
απ ἴ]ιο {ουν]5 οἳ {ιο αἲν οσ1πο απ 
ἀοτουνος 16 τρ. 

ὅ Απά 6οΠ1ο {ο]1 οἩ 5{οιγ ογοιηιζ, 
π]ιογο 1 Ἰμαᾷ πού πηο]ι σαν]; απά 
Ἡηπησςἰα{ο]γ 1{ 6ρναπρ' πρ, Ῥοσα"ςο 
16 πας πο ἀορί] οἳ οαγ{] : 

ϐ Ῥαὗ νο ἴ]ο 5η Ίνας τρ, 16 
γαξ 5οογσ]οᾷ; απά Όσσααδο 16 να 
πο γοοί, {5 πτιευο απγαγ. 

Ἱ Απ βοπιο {οἱ] απποπις 1ουἨΒ, 
απ Όνο Όλους ογοΥ πρ, απᾷ οἶιο]κ- 
ος 16, απ 16 γ]ο]ὰάοᾷ πιο (πζ, 

δ Απ οἴ]ιου {6ἱ1 οπ σοοᾷ οτοιιπά, 
απ ἀῑά γἱο]ά Εαλδ ναῦ εργαπσ Ἡρ, 
απά Ἰπογοαδος, απά ἨΏνοιιο]έ {ου{]ι, 
ΒΟΠΊΟ Ονίγ, απά 6οπιο βΙχίγ, απᾶ 
ΒΟΠΊΟ απ μαπάνος, 

απΕΕκ ΤΗΣ1. 
ον α 5 2 ΔΝ 

λασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν. καὶ 
Σςν/ 2 Ν 3 α 

ἐδίδασκεν αὐτους ἐν παραβολαῖς 
Δ νο 3 3 ω ᾽ . 

πολλα, καὶ ἔλεγεν αὐτοις ἐν τῇ 
. 9 . 93 / 2 λ 

διδαχῇ αὐτοῦ, " 4κουετε. ἰδου, 
3 δν ν « / - -ν 

ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι: 
4. / 3 ” / Δ 

ἕ καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ 
λ ο/ λ Ν ελ Ν 

µεν έπεσε παρα την οδὸν, καὶ 
ο λ Ν ο . ν 

ἦλθε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
/ / 5 -ᾱ νο 

κατέφαγεν αὐτὸ. " ἄλλο δὲ ἔπε- 
Ν . τά 5 

σεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὕπου οὐκ 
5 . / ΔΝ 50 

εἶχε γῆν πολλῆν. καὶ εὐθέως 
Σ / Δ Ν Δ 3) ’ 

ἐξανέτειλε, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βά- 
- ;ὸ « Δ 

θος γῆς: ὃ ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος 
3 / Ν Δ Ν Ν 5 

ἐκαυματίσθη, καὶ δια το µη ἔχειν 
ο / / / 

ῥίζαν ἐξηράνθη. Ἱ καὶ ἄλλο ἔπε- 
᾽ ΔΝ »./ νο 5. σεν εἰ τᾶς ἀκάνθας: καὶ ἀνέβη- 

ε / Δ / ο 

σαν αἱ ἄκανθαι, καὶ συνέπνιζαν 
Ν Ν Ν 3/ 

αὐτὸ, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκε. 
ο] νο 3 . Δ Ωω καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰ, την γῆν 

ΔΝ / ΔΝ μ / Ν 

την καλήν' καὶ εδίδου καρπον 
3 / 9 3. / 9 
ἀναβαίνοντα καὶ αὐξάνοντα, καὶ 
3/ Δ / Ν ἃ ε ’ 

ἔφερεν ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξή- 

ἨΠΥΙΡΕΡ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

ογοιᾷ πας ὮΥ {ο 8οα, ο {ιο 

Ἰαμᾶ.  Απᾶ Ίο ἰαπσΏῦ οι 
ΠΙΑΠΥ Ἰμήηος Ὦγ ῬαχαΏ]ο5, απά 

ϱαϊά {ο λοπι επ 5 {οασ]ίπα, 

Ἐοαι]κοα; Ὀσ]ο]ά {ιο 6οφου 
ποπ οτί {ο βοψ. «Απά Τὗ 6α1ηΘ 
{ο ραβ5 α5 Ίο βοιοά, β0Π19 1911 

Ὦγ {ο γγαγ-εἷᾶο, απά Σίλο Ῥϊτάβ 

ΟΩΙΗΘ απά Ιἀσγοιτθᾷ 10. Απᾶ 

βοπιο {611 οἩη }]ο τοσἰγ ϱτουπά, 

π]ιογο 15 Ἰαᾶ πού της οατύῃ; 

απά Ἱπιπιοβϊα{α]γ Τὸ 6Ρ:αΠρ πρ, 

Ῥοσσιςδο 16 Ἰαᾷ πο ἀορίι οἳ 

σαν]: πο Ὕἶοι ο εππ πας 

απ), 16 γας βοονο]ιοᾷ, απ Ῥοσσιιδο 

1 Ἰαά πο τοοῦ, 16 ονοᾶ 

Αγ. Απᾶ βοἱ1θ {ο]] απποης 

κίμο {1οΥἨς, απᾶ Ίμο ους 

61ΟΥ τρ, απᾶ οπο]κοά 14, απ 1ΐ 

γιο]άοἆ πο Ὠπδ.  Απά Ι6οΠ16 

[ο] Ιπίο "ιο οοοᾷ ϱτοππᾷ απά 

γϊο]άοά (πί οατονΊπρ πρ απᾶ 

Ἱπογθαθίης, απ Ρῖέ Ῥοχ9, 5016 
ΟΗνίγ, απᾶ 8ο1πο βἰΧχ{γ, απιᾶ 6ο118 

ο. 

” 1 Πἱ6 ἑοπομίης τ”. ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. Νοβίογ, Βμαιρο, 

ου οἱι. 1 : 22, ποίο {, Ίιο γνονᾷ Ίιογο βἱσπίβας {ιο αοἱ ο) ἰοπο]ήις 
(50ο Τοῦ., διδαχή), ἵπ. οίνου Ἰνουςς, ἴ]νο ῥ]γαξο {5 οᾳιιαὶ {ο ἐν τῷ 

διδάσκει», ὅ 38 Ίο {απο]νί.” 

{4 νο βονου;”. ὁ σπείρων. Ἰοπᾶ., Ω,, Ὠϊαςκ, Όο Ἰνοιίς, 

ὅ ἆον Ῥάπήαπη 1 Β. Ἡ τι 1ο βοπιοιν,Ὁ. Βραπ., “οἱ εοπι να ου: 

Ὥσσα, “ φιάαπι ελαίου. Οα5ία]ΐο,  φαἰάσση βαου”. Ας Ρο 
Μαΐθιαιν απ Τακο Ἠαγο ὁ σπείρω», 16 15 πάν]καδ]ο {ο τοζαίη {1ο 

αγοῖο, 1 Ἰανο [οἱ]οινοί {ο ογᾶσι οἱ {νο 18. Ὑ. οἱ Μα, 18: 4 
(Ειαί οἱ Έιο ἄγοοὶς Ῥοίης ἔ]ιο βαπ]ο ας Πογο), ας πιοςέ παντα]. 

δα νο Ῥϊγάςτ”. τὰ πετεινὰ, Ἡοβίογ, Ὠ]οις, Ίιοπι,, Οὐπ). 

ΕΕΟΝΙ5 3 16 ποιν νοδίη]οἰοι] {ο “ ρου](ογ.” 

Ἀ τοῦ οὐρανοῦ οἳ ἴμπο Τοχί. Ποσορί. 15 γο]οσίοᾷ Ὦγ (4γίοκδασ]ι, 

Βο]ιο]ν, Πέ, Ιζμαρρ, Τασία, Τ1ςοῃ., Εη]{σ., απᾷ Ῥ]οοπιβο]α, Τί ἰς 

αριω οἳ1ς, 

{ α ᾖονοσιος ς κατέφαγε». Ν 68ΟΥ, Ιζοπᾶ., Τ]οπι. Τ]ο α- 

νου ὁ τρ 15 κπρογήποις, Τὸ 15 αἀμη]ροίρ]ο ουἵγ τν] «αἰο”. Το 
ΡνοροξίΕοη κατὰ 19 ἠπισησίνο, ἵπ οΟΠΙΡΟΡΙΡΙΟΙ γΥίΕ]ι ἐ]ιο γαι», 

) “ιο τος] ανοπηᾶ ;” τὸ πετρῶδες. ο ἸΝοίίο, « ἆσι [ο]εὶ- 
που ἀναμάν” ναοί, Ὠίσῖς,, Οππαρροῖ], τοπ, 1οηᾶσι πετρῶδες 

«πο, Ειοιισ]ι {που Ἠανο {ππργορον]γ ον ἑ{οᾷ ιο αγἱίσ]ο, Ίο 
Ῥο]σ. ταρπτάς ἴἶιο ποιη ας αο[πὴίαο Ὦγ γοµζσνίης 1έ, 6 μου κἴσοιι- 
πομέίσο”. 8ο Ὦ. Τι  Ῥοπάνοίε ρίανουκ.”. ιο ρανα]]ο], Ται]κο 
810, πας ἐπὶ τὴν πέτραν, "' ΟΝ ιο γουῖς (Π9οὺ., πέτρα), Ἠσισο 
ιο νομάστίης “« γοσ]κγ ” {5 οὐυ1ουβ]ν οοιγοσί Ἰαιο, 

κα {]ο Ώιογηςτ πὰρ ἀκάνθας, λαοί ο αι, «“ ἆῑο 

Ῥουποη τ) , η, 1ος ἀρίηθς. 

Φο {π ν. ὃ, Ἱ. Τοπ. 

πια 1ῃῇο ο. εἰ. Ὅοο]μγ. 8. Ἐν. παρ Το γοπάσηρ οἳ 
Ώιο Ἰ, Ὑ. οα”. ποπ] νο αρρνοριαέο 1{ ιο ἰοχύ Ὕνονο αδ Ίη 

ἉΓοζ, 19 : 8, ἐπὶ τὴὺν γῆν. «Αἱύιοις] “Ππίοῦ ος “οἳ”. οι] 
αΠογὰ α ροοᾷ 5οηςο, 1ὁ ἶς 51]. ἀσείναρ]ο το Ῥνοδογνο Ίο πα ὑυέειν 
αι οἱ δίψ]ο οἳ ἴἶιο οναησο]ἱκίς, α5 {αχ αξ ΡΥοΡτΙΕΗΙ πνἩΙ αἱ]ουν. 

1 «βρπιο;” ἄλλο, 

5 -α {μοι τὴν (γῆν). «Αα Όιο ἀοβοηρίίοι ο ἴμο ]οσπ]1ήοβ 

]ουο ἐ]ιο ϱοοῦ [01], Ἱνο Ἰαγο ἴ]ο αγἰ]ο]ο ση ὁδὸν, πετρῶδες, 
απ ἀκάνθας, ἵδ Ε]οπὶᾷ Ῥο νοἰαῖποὰ Ἰονο, Ὦο Ἰγακοί, 10ο1Ψ, 

ἁοπῇ,, Ῥο]ο., ο ὙἨουίο, Ἡ. 11, “1 Ῥομπο ἴουγο,” ι 

ο 6 σγογ]ης πρ” ἀναβαίνοντα. Ν6ΡΙΟΥ. Ῥο ἀφέβηυαν, 
γι Τι. ῶλο 14, , οομ[οιιπς ο βἰσηίβοσίίοις οἱ ἀναβαίνω απᾶ 
ἐξανατέλλω ἵμ ν. ὃ Ὦγ τοπάστίης ολ, “βρήης πρ” Ὦγ {0]- 

Ιοψ]πα ἴἶιο ρατΙοἱρίπ] οοηίνιισβοι, Νο αγοἰᾷ Ί]ιο Ππίγοδποίίοι οἵ 
α γο]αίάνο « ναί ο) ο «μοι, α[ίου εδ 

Ρ «3 οπ. Ἴο Ἱπβογοι οἳ Επί ΡΥΟΠΟΙΗ {5 ποσςβθα)Υ, 
εἴποο 1ο ποπιπαξίνθ οἱ ἴπο νοιὮ 186 ποῦ καρπός, “ [ηπῖς Ῥιή 
ἄλλο (σπέρμα), “οἴἶνοι”'. (εοσᾷ). «Α5 ιο , Ὑ. Ῥίαςος ἴ]ιο το]α- 

νο ες (ἶναβ α[ίου «1 νο οοπΊπιοῦ τοσο» ἴ6 πηβ]σιά ὮΥ το- 
(αίπα 15 (ποσογᾶίπο Το Όλο ροποαἱ Ἡραρο οἳ οι. Ιαηρπαςο), {ο 

ναί πτου], αξ ἵέδ ποαγοδὶ απἰοσοζ επί, απᾶ νου Ππάΐης “ Ῥγουρῦ 
(ον ” ππἰθιοαῦ α ποπηϊηα νο οχργοςβοί], οοπρ]ος {ο “{πογοαςεᾶ,” Ίιο 

| παὐατα]]γ ΒΙΡΡΟΒΟΒ, ιοί ἔ]ιο ἔπγο γουῦς ἸαΥο λο 6αππε ποπιζπαξέυο. 
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ΚΙΝαά ΙΑΜΠΒ ΥΠΓΠΘΙΟΝ. 

9 Απά Ἱο θαἷά ππίο ἴἶοπι, Πο 
Ὠιαῦ Ἰαῦι 6.5 {ο Ίσα, 1οἱ Ἰήπι 
ποαν. 

10 Απά π]ιοη Ίο πας αἱοτα, 
οΥ ἡιαῦ Ὕγονο αὈοιί να, ππιδα 
Όλο ᾖπο]νο, αδ]κοᾷ οἱ Πή11 ιο Ῥαγ8- 
ρ]9. 

11 Απ ο βαἷᾷ ἀπίο ἔλοπι, Ὁ {ο 
γοι 16 15 ϱἶναοη 1ο Ίκποιν 1169 1Υ5- 
{6υγ οἳ {ιο Ἰαησᾶοπι οὗ ἄοά: Ῥαῦ 
πηζο {δι ια αἲςο νιοιῦ, ο] 
ἔλοκο [πρβ αγ9 ἄοπο ἵπ ραγαλδίορ: 

12 Τα φοθῖπρ Ό16γ 1παΥ 5οο, 
απᾶ ποῦ Ῥογοσῖτο; απ Ἰδαίπρ 
Ώου ΊπαΥ Ίσα, απά ποῦ απᾷσι- 
ἰωιᾶ; Ἰοδύ αἲ αγ πιο 116γ 
ποπ] Ῥο οοπνονίθς, απᾶ ἐλοῖν 
δἱης 5μοτ]ά Ῥο {ουρίνοι {Πθιη. 

19 Απά Ἱιο βαϊᾷ τπίο 1ἶοπι, 
που γο πού Ἠ]ς ραναρ]ο7 απά 
Ίου ἴιοι. σνΙ]] γο πουν αἱ ραγα- 
ρ]6ς 2 

14 Τ]νο 6οΐγου 5οινούἩ {1ο πνονά. 

απβΠΙς ΙΣΤ. 

ο / ν 5) 
κοντα, καὶ ἓν ἑκατόν. Ὁ) Ἰαὶ ἔλε- 

. ε / 5 ἓλ / 
γεν αὐτοῖς, Ο ἔχων ὠτα ἀκούειν 
3” / 10 α λ 3 / 

ἀκουέτω. ὤτε δὲ ἐγένετο 
{ / » . 

καταµονας, ἠρώτησαν αὖτον οἱ 
ΔΝ Δ ο) / Ν 

περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα την 
/ / 5 

παραβολήν. Καὶ ἔλεγεν αὐ- 
- « α / 2. Ν 

τοῖο Υμῖν δέδοται γνώναι τὸ 
/ ο / - 

µυστήριον τῆς βασιλείας τοῦ 
» / --- / ᾿ 

Θεοῦ: ἐκείνοιο δὲ τοῖς ἔξω, ἐν 
ο Ν / / 

παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται" 
/ / 

13 ἵνα βλέποντες βλέπωσι, καὶ 
Ν / ΄ 3 / 

μὴ ἴδωσι' καὶ ἀκούοντες ἀκούω- 
Ν . { 

σι, καὶ μὴ συνιῶσι' µήποτε ἐπι- 
/ κ 2 .) ει .. Ν 

στρέψωσι, καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ 
ε / 15 Σον / » 

ἁμαρτήματα. Ἰαὶ λέγει αὖ- 
- . 3/ Δ Ν 

τοῖς, Οὐκ οἴδατε τῆν παραβολὴν 
/ α / λ 

ταύτην; καὶ πῶς πάσας τὰς 
Ν / 

παραβολὰς γνώσεσθε; 3 ὁ σπεί- 
Ν / / Φ 

ρων τὸν λόγον σπείρει. 15 οὗτοι 
/ Ν Ν Ν τά δέ εἰσιν οἱ παρα τῆν ὁδὸν, ὅπου 

ΠΙΥΙΡΕΡ ΥΕΠΦΙΟΝ. 

α Ἠαπάνοά, Απ Ἰο ραίά, Ἡο ϐ 

πο Ἱαζμ οαῦ5 Το Ίσαν, ]αὐ Πτα 

Ἴσαν, Απά πλαν 16 σ/α5 41916, 

ὕχορο ιο Ὕουο αροιαῦ Ἰήπα, νι 

Όιο Ίνγοῖνο, αξ]κοᾷ Ἰήπι "οοΠϱοΥη- 

πο νο Ῥαταδίο. Απάᾶ Πο ε5αἱά 

ἴο δια, Το γοι 16 15 οἴγει 1ο 

Κπου "ιο 5οοτοῦ οἱ {1ο Ἰάπρ- 

ἀοπι οἱ ἀοά: «Ῥαῇ {ο ΌἼνοδο αν Ι{]ι- 

οιζ, α11 έρος ἐλλ]πος απο ἆοπο ἵη 

ραγαῦ]ος; Ίιαῦ 5οθίηρ 11ΟΥ πιαΥ 

5οο, απά πού Ῥεγοθῖτο; απᾶ 

Ἡοα 1ο; {1ογ 1ηαγ δαν, απ πού 

ππάουρίαπᾶ ; "Ἱοδύ "1ου βου]ά 

ῥά1η, απᾶ λοιυ οἵης β]οπ]ᾷ Ὦα 

{ογαίνοι ἴμαπι, Απ "ο εαἰ{]ι 

{ο ἄνοπι, Ἐπονυ γο ποῦ Μπή5 Ῥανα- 

μια. απά Ίου. μου πι] γο 

Κπουγ αἲἱ σ1Υ ῥραταρ]ας 

Το 5οἵγαν φοιγοῦι ιο πγουᾷ. 14 

Ε--- 0» 

μα ὃ 

15 Απά λορο απο 1ου ὮΥ ἴμθ Απά {ποβο α.ο ἴπογ ὮΥ 16 γ/αΥ- 1ὔ 

α αὐτοῖρ οἳ ιο Τοχύας Ποσσρίαιβ. Τίς Ῥγοποια 15 οαηοσϊοά 

Ργ ἀοδυ., ο]ιοίζ, Ὥωασμ., Είό, Ἱπαρρ, δοιοπά., Ἰγλίσδομο, 

Ῥ]ουπι Οπή ο]. Ὦγ ορια, ]ανρο, Ὠίοι, Οαπ1ρ., Τ80ΗΥ. 

Ῥ]οοιαί, (. Τ. οπιασ]ςς Ολαῦ “νο πνονᾶ 15 οπαμοᾷ 11 του 
Π.Ι 9. που]γ αἰἱ ἴ]ιο νουείοης, απᾶ 15 οαποο]οᾷ ὮΥ αἰηιοβί 

οναιΨ Ἰαϊμου Ώοπι Ἰγοϊείοῖη {ο Θομοίχ”. Νου γοοοσπἰσοϊ ὉΥ 
Ὀγνίας ο. Ὑπἱσαίθ, 

5 οοησθυηῖης {1ο ραχαβ]ο; ” τὴν παραβολή». Ιοπᾶ, ΤοσὮγ, 
λαοί, 5. Ἐν, “υγ Ία ραναρο]ο;”. Ῥοσα, “ο ρατανοίἰᾶ 

ΒΡαµ., “ ἆο Ία ραγαρο]α;. ρου, αοογσα ἆσὶ εἰήὶ :”. ᾱ. Ἐν, 
α{οπο]ιαπῦ οοὑίο Ῥαναρο]ο;” Ὢο οί, “ ππι ἆᾳς (Παϊομηίεςι” 

νο γοιὮ ἐροτάω (ο[ῖοα οοπεναοᾷ ἨνΙδι απ οοοπβα[ίνο οἱ {πο 
ΡαβοἩ αιᾷ α ροηἱήνο οἱ ιο πας, πι σερὶ) Ίνας, Ἠοιο, νο 
ποοιδαήνορ. {ζαραβολήν ἵδ ἰο Ὀο τοπᾷσιοί Ί]κο στερὶ τῇε παρα- 

βολῇῆε. ο Τη οἱ. Ἱ τ 11, Νο Ἠαγο ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ µιαθηταὶ 

αὐτοῦ στερὶ τῇε ππαραβολῆς. 

5” Έιο εοσγοῦ;”. σὸ ωυστήριο». Κοιυᾶ,, Ῥουμγ. Ιολ, “ ρηῖν]- 

(γ Π]οῖ., Έποπι., . Οαπ1ρ.,  δοογοίς;”. Οαρία].,  αὔσαμπι.” 

Ἁγνίαο, μα]. Που. Ν. Τ., ῄο-ων. Ἠοῦ. (μυστήριον), “Ἱν Ν. 
., βΡρο]και ος {ποία, ἀοοίίπος, απ Ῥηῤμοῖρ]ος, ποὺ {111 γονοσ]ος. 

Ώρου, ἐς πι]δίε) οἳ ἴἶο ᾳοδρα], ἴἶο ομηκάαη ἀἱεροπβαίίου, 35 
Παγίηςσ Ῥοευ Ίοπα Ἰήζάσπ απ Πνοῦ γονοα]ος 1π ]αΐου (ἶπιος”  Ἔ]ιο 

βἰσπίβοπίίου οἳ {πο πνονᾷ ας απιρ]ογοᾷ ἵπ ίς Ῥηςδασο, ἨιαΥ ὃο 

860π ὉΥ τοίογθησο {ο Οοἱοςς, 1 : 26, 21. νο ανονᾷ εἱοι]ά Το 
ἐναπο]αἰαί, ποῦ απο αγγ, ἵπ αἲ] σαςος, νου ἐγαῦ] οοπέαἰηθᾷ 1π 

ιο Βομρύπνος Ίναδ α πτβίογ ΟΥ κοσγοί {ο ππαπ, Ῥογίοιις {ο 116 

ροπῖοᾷ γηοι 16 να τονοα]εά. « Μγείουγ,” ἵη ἱ0]ἱσα] πδασο, ἆοος 

ποῦ αἰρη][γ δοιποίμίησ πυηίο]ι 19 {ποοπαρνο]ισπαῖρ]ο ἵπ 1ἱ8 οἵύτ Ίπα- 
ἐωγο, Ὀαῦ βἰπιρΙγ Ἠν]λαῦ Ίνας τυπγουσαϊσά, Ἀεο 1. 0ου. ἆ : τ--158, αιᾶ 

15 151. Ποπι, 160: 25, 20. Ῥοο απ αρίο οχαππαξίοι οἳ {18 

πονά {π ᾱ, Οαπιρροί!ς Ῥνο]ίπη, Ὦβδονίαάσης, Ὀ]εσουί, 1. 

ε α Όπῇ {ο ἔνοδο αν ]ιουί; . ἐκείνοις δὲ τοῖε ἔξω. Ἰεπᾶ,, Ἐο- 

οἳΨ, ΟαπιρῥοΠ. Ὀο λοιίο, « Ίεηθὴ αὖαν ἀναπβδοπ” ἜΤμο γετὸ 

6 αγο  ἶ6 ειρον/πους, 

ἃ α]ρᾳ 5 µήποτε. Ἰζομᾶ., ῬοςΒγ, Ὁμαιρο, Οαπιρρο, ο {1 

(0. Υ.) Μαι τι: θι 191291 15: 93. Ματς 1412. Πορ. 4.1. 

” Υπο ο]λου]ά ἑανη τ”. ἐπιστρέψωσι. ΤΟΟΝΥ, Τ1οτη., Τγπᾶα]ς, 

Οναμ,, ἄσμονα, ο Ἁγοίίο, οἷο εἰο]---Ῥοκοβνγου ;”. Ῥσσα, “6ο 

οοηνονίαπέ”. Ἠνοορος ὅναπι, 649, Ῥ. 121, «10 οσα Ίνάρρεης 
Όμαῦ ἴἶιο ππ]άᾷ]ο 8οΏςο πΙΙΥ Ὦο οςιια]]Υ απά 1πουο αρργορναίσ]γ 
οχριοξεοᾷ ὮΥ αἲ ηραμδίήνο νο”. Ποῦ, (ὖν ὀεγδο), 16 16 Β0Π1Ο- 
Έπος Ἱπέναηθίήνο, οἳ ΙΟ πι χοοῖργοσα] ῥτοποιὰ προς, {ο τπτ 

οπϱς 5ο]{ αροπί”. Φο Λος 10 :18, ἐπιστρέψας τῷ πνεύκατι 
εἶπε, Ὢλοιο ἑαυτόν 15 τπάευθίοοί. Ἀ[αι]ς ὅ : 90, ἐπιοτραφεὶς ἓν 

πῷ ὄχλφ. 

Νο αι. λέγει. νοξΙοΥ, Ὁμαιμο, Σ ος}, ἨΝαἷκαί, Ὑπαὶς., 

Έναρ., λ[ουί,, αἱ Οαρίαὶ,, πα Πας ε]οιι]ά ποῦ Ῥο 1οι- 

ἀονοῦ ὮΥ ιο ἱπιρθι[οοί, αὐ ἔλεγεν Ῥτοροτ!γ ἶ5, η ν. 11. 

Σ ἁπιν ραγα)]ος;”. τὰς παραβολὰς. οσο}, Κο. Ὑναἷκοί;, 

Ῥ]οῖς. ιο αγίὶα]ο Ίσιο Ἠα5 ἰ]ιο [ονοο οί ἴλο Ροδβορδίνο ῬγομοιἨ, 
09ος γς (αν, ἄναπιν ζ483,. ΓΚ λπου, {244 503. Ἡν ἔἶοδο 63908 
1ὲ ἶς ποῦ ἹοσοβδαῦΥ {ο τἰαἰοίσα νο ησ]ἰθ]ι ροβδοβδίνο α5 α δ4ρῥΙθ- 

πιο, Οαιπρβο]],  ΠΙΥ] ῥαταδίος.” 
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ΚΙΝα ΖΑΜΠΘ) ΥΠΗΡΙΟΝ, 

παγ-δἰάο, Ίο ᾖ]λο ππογᾷ ἵ5 βοη ; 
Ῥαῦ π]λοη Ώπογ Ίανο Ἰθαγᾶ, Θαΐαπ 
οοπιοίι ἹπιπιοδΙαίαΙγ, απἆ {α]κοί]ι 
ΑΑΥ ιο γγοιᾷ ναί πας 5οπη ἵπ 
Ὠιοίν παν {5. 

16 Απά ἴποδο αγθ 1ου Π]κοινῖδο 
πη]οῖι αἲο 5ΟΥΠ οἨ 5ἴΟΠΥ στουπά ; 
πο, ΠΙΟ 116Υ Ἰαγο Ίιουγᾶ {1ο 
πογᾷ, Ιπηποςίαίο]γ τοσσῖνο 15 σγἰ{1ι 
αἸαάποςς; 

17 Απά Ἰαγο πο τοοῦ ἵπ {οπι- 

8665, απἆ 5ο οπάμτο Ῥαὸ {ον α 
πιο: α[ογατᾶ, Ὕ]οι. α[Πίοίίοι 
ο) ρονδοουίοῦ ατἰδεί]ι {ον Ίο 
πονάς 88ο, ΠππιθαΙαίοΙγ ἴ]αογ αἲο 
οὔεπάες. 

18 Απάᾶ ιοδ α.ο {1οΥ ση]]ο]ι 
8γο ΒΟΥΠ αΠΠοΠς {λογαδ; ϱπο] α5 
Ίσα πο πνοτᾶ, 

19 Απά νο οα1ο5 οἱ {]πὶς γγου]ά, 
απᾶ {ο ἀοοοίμα]ηοςε οῇ τῖο]ιος, 
απᾶᾷ Ίο Ἰαδί5 οὗ οἶλοι {π]πσς οἩ- 

απβΡῖς ΤΕΣΤ. 

σπείρεται ὁ λὀγος, καὶ ὅταν ἀκού- 
σωσιν, εὐθέως ἔρχεται ὁ Σατα- 
νᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν 
ἐσπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις αὐ- 
τῶν. ᾖ καὶ οὗτοί εἶσιν ὁμοίως 
οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρὀµενοι, 
οἳ, ὅταν ἀκούσωσι τὸν λόγον, εὖὐ- 
θέως μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν 
αὐτὸν, Ἱ' καὶ οὐκ ἔχουσι ῥίζαν 
ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ πρὀσκαιροί εἷ- 

σιν' εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ 
διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθέως 
σκανδαλίζονται. ή καὶ οὗτοί 
εἶσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρό- 
µενοι, οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λὀγον 
ἀκούοντεο, Ὦ καὶ αἱ µέριμναι 
τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ ἡ ἀπάτη 
τοῦ πλούτου, καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ 
ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συµ- 

ΤΠΠυ ἄαΟΡΡΕΙ ΑΟΟΟΕΒΡΙΝα Το ΜΑΠΗΙ.--ΟΗΑΡ. ΙΥ. 

ΠΠΥΙΡΗΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

βά6, π]ιθγο ἐιο ποτᾷ 15 βοὔἩ ; 

σαπᾶᾷ που. 16Υ Ἰαγο Ἱιοατά, βα- 
ἴαπ οοπιοίἩ ἐπππιθᾶ(α{θ1γ, απ ά ἑα]ς- 
οι απαΥ Ίο ποτᾶ, π]οἩ γαβ 

ΒΟΥΏ {η ἐποίτ Ἠθατῖς. Απᾶ {οβθ 

816 11ι6Υ σσ1η Ἠ]κο πἹἸαπποΥ, ΨΏο 

419 6ΟΥΏ οἨ "16 1οοΙςΥ ρτοπηᾶ; 

πλο, Ν μοι {167 ἸαγΥο Ποαγᾷ ἴῑιο 

ποτᾶ, ἰππιθβιαίοΙγ τοροῖνο 1 

γπΙζ 3107; απᾶ Ἰανο πο χοοί ἵπ 

ἠΠοιηβο]νος, υπ οπᾶινο ον α 

ἄπηο; α[ἴογινατᾶ, οι α{Π]οίίοι 

ο) ρο:5αοιδίοπ αγἱδοίμ, 4οἨ 80- 

οουηί ο ὧπο πγουςς, ΠηπιοζΙα{ο]Υ 

«Ώ1οΥ {11 αναγ. Απᾶ ἴλθδο αὖο 

Ώπογ, 11ο 819 8Ο 4ΙΠΟΠΡ. {ἴλλα 

ἴπονἨς, 5ποἩ αξ Ίθα) {πο ποτᾶ, 

απά ᾖμο ξαπχὶοίῖος οἱ {15 πγον]ά 

απᾶ ο ἀοοσιθα]ποξς οἱ τἶο]ιας, 19 

απά ύμο: Ιπογάιπαίο ἀοδίγορ οἳ 

με 8 

Σα πῃά ς”. καὶ, Ἰζοηᾶ,, Ῥοσοῦγ, Ὀμαυρο. Τραδ., γι]ρ., κος. Τη ἴμο έοηεο οἱ υοπίις οἳ ἐγγεαἰίπρ, ὐὶ6 νουῦ 15 Ὁγ Πο ηΘΗΠΒ 
Ῥο]ς., “ οπᾷο ;”. Ίρου. “ἰ 

5 1π Ί]κο πιαηπεν ΤΙΙς {6 εαυςἡαίσοᾶ {ου “]]κοινίςο,” πήο]ι 

ἶς απρήσιοἳ8, ας 16 ο[ἵθῃ εἰσπίῇος “« αἶκοι 

Σα {μα τοῖς οτοιπᾶ.”. ορ γ. ὅ, ποῖς Ἱ, 

α4]ογ; χαρᾶς βίου, Τ]οπι., Ῥοοιγ. Θο (Ἠ, Τ.) ἵα 
Ρατα]]εῖς, Λαῦι. 18:20, Το 8:15. -α. δν, Β. Ἐν. «ανοο 

ἀοίο”. Τ]ή8 πονὰ οσοι Τη ἴ]ιο Ν. Ί:. Π[ύγ-πῖπο πιος, απᾶ ἶ5 10η- 
4ειοα Ὦγ ““19Υ " {ή Βγ-ίοιν οἳ ἴ]ιοςο Ιπδίαποσς, 

Ρ “Ρας” ἁλλὰ. Ἰοηᾶ, Ῥοσιγ. Ῥσιο. «πιανν;” ο ὙΓοίίο, 

αβοπάοιατ””. Ὑπα., Ῥσσα, “5ο; Θ. Ἐν. ὁ πιαϊβ.”  Βο ἵη ρανα]]οὶ 

(0. Μα, 19:91, 

ὁ {οἳ ο Όπιος”. πρόσκαιροί. ΝοδΙΟΥ. «α. Ἐν. απ Θ, Τον. 
πγρους απ ἴσπρςι” Ἠσιρ, “νου οµποη 4”. Τ]ής που 18 
δφἱνπ]εηῇ {ο πρὸς καιρὸν, Ίλίκο 8: 18, λος ήσγα]η θἰσηίβος, 
ἁ [ον α πιο Τ που]ά ρ]ασο 1 ἴμο πησχα!π Ε]ής ποἰο, «0, αγο 
{ου α ἐὔποι 

4 αρπ αοροπηῦ οἳ ο ογᾶ,”. διὰ τὸν λόγον. Ἰομᾶ,, Τ]οπι, 
Ὄσσα, Ἴδνας., « ρνορίος βοποηόπις”. πιο " ρνορίου γουη.” 
ΤοΡ., διὰ οτι αοσιιδαί.) 

ιο. [ΠΠ ααγι. σκανδαλίξονται. Ἰου, γαίκοί, Ο,, 
Ἠο)., ἄγοσῦί, ὴς ανογά 15 ποῦ {ουπᾶ ἵπ οἰασείο ανν]έσυς, Τμ έιο 

Βορίπασ]πί 18 1 πο]. αοἰίνε]ῃ, {ου “« οβδίπα οπο {ο 5πηδ]ο,”. απᾶ 

Φασδίυοῖψ, [ου “ θη]ης” Τη νο Ν. Ἡ. 1ΐδ πςο {6 {γορίσα], 
1, Τη α πιογαῖ 80396, ἐο ο[[οπά, Όσα; Ῥαβαίνοϊψ, ὃσ ο[/επάαὶ οἳ οσοι, 
ΜΗ ο ἀαίγο οἵ {ο Ῥούεοη; ἐν τινὸ, {ο {αλα ο{/εηθσ αἱ 010, 80 ἄ9 1ο 

εδεγέ, Υσυο]ί, οὗ. Γαἷὶ αιωαγ οι ἠήπι. 3. Το οπιιδό 016 10 ο[/επὰ, 
1ο οηίίος πίο δἴτ, ἴοσά ασίγα]/; απᾶ Ῥαβθϊνο]γ, {ο ὃς οπἑέοσεὶ ἐπίο οὐη, 
ἰοί απ να], ἰο αἱ αιθα]. {οτι ἐ]ια ἐν]. 

πδοᾷ ας {Γοιιοπ{1γ ας πιαΏΥ Ἠαγο θαρῃοβοά. “Το ἀιδσιςί”' αλά “1ο 
ὑᾳο ἀϊεσικίοά . που]ά ο{ΐθι Ὦο απ΄ οτασ τοπάενίησ. Ἴπο τουοηέ 
ομἱρίη οἱ “ ἀἰδοιιοῦ ”' πηιςί, Ἡοονου, Υοηᾶδι 16 οχοορθοµαρ]ο. Ὢγ 
αυς απο 16 {ου “ οβοιᾶ,” Ἡι πΙαΏγ σᾳ5ο5 Ποιο {λα Ἰαΐΐέου οσους, 
ιο χοαᾶσν «ν1 5οθ 1{5 αρρτορναίοηθθε. Τη β]οτί, “ οὔβοπά ” 15 αβοᾶ 
ἵη ἐ]ιο 10. Ὑ. πλ α Ἰαμέαᾶο οὗ εἰσπίβονίίου, πνηίο] 15 ποῦ αἰ]οινοᾷ 

Ὦ} Πιο ριοβεηέ πεασθ οἱ ουν Ἰαπσααπρο, 1η ]ωπ]κο 8 : 15, Ῥανα]]σ], 
ἀφίστανται 000118. 18 16 Ῥνορο]γ τοπᾷσιοά ἵπ {ιο Τ, Ύ. Ὁγ 
α 11οΥ {αἱ αγναγ,’ απᾶ 0μ]ς 18 {1ο βοηςο οἱ ιο νου) {π ᾳιιοβύ]οι, 1η 
Ίο ῥαεδασο Ῥοίοτο ας. 1ος 1ο οπιδαἰίνε βἰσηϊβοαίίοι οἱ ἔπο γοιΏ 
506 οἱ. 9 : 43, ποίο. 

Γα Πιο λουης; . τὰς ἀκάνθδας,. Ἰλακεί, Κσοπά., Ῥ6ομγ. δ. 

Ῥγ, “1ος έρίπας;”. Ώο Ἰγαίία, “ αῑς Ώουποι ;”. Βε]ρ., “ ἄε ἆοοι- 

πο... Όρο ν. Ἱ, ποίᾳ Ἱς, 

δ «πηχὶοΙος; ”. μέριμνα. Τμ ον ἵ5 1ο]! ἆθβποᾶ Ὦγ Ἐοῦ. 
ἁ απαϊοιι Ἰουρ]Ώῦ,” ας ἀῑνίάϊπρ (µερέξω) τρ απά ἀῑδίνασθίης ἴ]ο 
πιμᾶ, 90 ἴμο νουῦ κεριµνάω, ἰο ὃε σπαἰοι», ἐγοιιδ]σςι, ἑαα απῖ- 
οι ἐἰοιισ]. 1η ο βοςο ἰπ Ἠμ]οἷι « οπνο ”. ἵδ πουν αφοῦ, πιο 
1ΑΥ Ίαγο “ ουχο Ψηιουί “ οπχίο(γ." «ΑΙ ο ζπίίος οἱ Η[ο ἆο- 
πιωᾶ “σας”. (15 Νο ΠΟΥ οπιρΙοΥ ἴ]ο οι), Ῥαῦ « απχίοίγ ”' 15 
ΠΠΟΥΦΙΙΥ Ὑτοῦᾳ. Το απθίφαο Ῥ]γαβο “ οατ]ζηρ ομγο ”’ 15 απ ορπἶνα- 
Ἰομί {ο µερίµνα, απᾶ Το ιο Ἠιοισ]έ Ίο ΠΟΥ 6ΟΏΥΟΥ ὮΥ “ αηχίθ- 
ψ'  Οοπιρ. Μαῦ. 6: 25. Ένας, Βσσα, “βο]οίαάϊποἙ,”. Β]οοπιί 

(Ν.Ε, οἳ Μαζ, 15 : 23), “ πηκίοις οϱγο,” 

ο γιο ἱπογομαίο ἀοθίνος;”. αἷ---ἐπιδυμίαι. Το {οΠοπίης 
ποίο, οχγασίοᾷ {γοπι νο Ἠουϊεῖον οἳ Ἠρ]ιοδίδης (ρα ]1ε]ισᾶ Ὦγ Όμο 
Α. Β. Ὀ.), ἵ6 ἁσοπιοᾶ αρρτορχίαΐο, “Ἐπιθυμία, “Ἱπτοβαίας απά 
οχοσβείτο ἀθείτο,” Ἰαβϊα. Ὀξειια]!ψ, {9 οἱ εοποτιρίδεεηορ ἵπ ἴλιο 10. 
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ΚΙΝ ΟΑΜΠΡ) ΥΠΗΡΙΟΝ. 

ους 1π, ο,ο]ο ιο πονᾷ, απά 1ΐ 
ῬοσσιποίἩ τη {α1. 

20 Απά {μθβο αγο Ίου πο] 
ΩΥ0 ΒΟΥΗ οἩ. οοοᾷ ρτοππᾷ; 51ο] 
α5 Ίσα ιο πγογᾶ, απᾶ χοσοθίνο ε, 
ομά Ὀτίπο {ον{] {νπὶζ, 6οπηο ἐήν γ- 
Το]ἀ, 6οπ1ο δἰχίγ, απ 6οΠ10 απ. Ἡπη- 
ἀϊσά. 

21 Απ Ίιο δα]ᾳ απίο οιη, 15 α, 
ομπά]ο Ῥτοιο]{ {ο 6 ραῦ πηζσν α 
Ῥηβ]ια], οὗ ππᾷοι α Ῥοὰ Ἱ απά ποί 
{ο ὓο Βοὐ 0Ἠ α ομ1ιά]ορίίοῖς ὃ 

γίνεται. 30 

κοντα» 

ἔρχεται, ἵνα ὑπὸ 

απΕΕΚ πηΣΗ, 

πνίγουσι τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος 
καὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ 

τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, 
οἵτινες ἀκούουσι τὸν λόγον καὶ 
παραδέχονται; καὶ καρποφοροῦ-|» 
σιν, ἓν τριάκοντα, καὶ ἐν ἑξή- 

καὶ ἐν ἑκατὸν. 
ἔλεγεν αὐτοῖο, υζήτι ὁ λύχνος 

ᾗ ὑπὸ τὴν κλίνην; 

ΒΕΥΙΡΠΙΡ ΥΠΡΗΡΙΟΝ. 

οἴ]ιον ἠήπος οπίογίπρ ἴπ, ο͵λο]κο 

ἴιο πνονᾶ, απᾶ τή Ῥοσσπιθίῃ Ίη- 

Αμα], Απά Όπορο αὖο {πογ, 

Ν]ο Ἴογο ον οἨ ιο ϱᾳοοᾷ 

βτουπᾶ; ιο αδ θα Ίο 

νους, απά τοσοσῖνο 1ΐ, απά σαν 
{πί, 8οπιθ {μήτίγ, 80119 βΙχίγ, 

απᾶ βοπιο α ἨΠππάθᾶ. Απάᾶ ο 

βαἱᾷ {ο Ίλοπι, 15 ο Ίαπρ 
Ῥγοισ]ᾗῦ {ο Ῥο Ῥαῦ ππάου Χο 

Ῥη5]ιο]. οἱ ππᾶον 11ο {αρ]ο-βοαῦ, 

3 καὶ 
νο 1 

τὸν µόδιον τεύῇ 
οὐχ ἵνα ἐπὶ 

Υ. Ίο {οπου ἔουπα ἵ8 ἱπαάπηεςίρ]θ, αξ ϱγοδοπὲ µ5αρο τοδιν]οίς 1έ 
Ίο ους βροοῖος οἱ ἀθείνο. “ Οομοιρίδοθπορ ” 15 πού α {απηίαν ἔουπι, 
αηᾶ Ἠα5 πογον οὐίαϊηοςα α ρίασο ἵπ οἳΥ ]άησυασο α5 α εοπυεγδαξίοπαὶ 
Νονᾶ, Ῥοβίάος 016, 16 15 ο βον]οιι ορ]οοίῖοιι, ια 18 ας πο Ῥ]αναὶ 
Ἱπ 15 ποζίοίσαί {οῦππ. “ Ἰποναϊπαίο 3. οσους ἵπ Ἰποῖς, 28 : 11. 
Οο1ο58. ὃ : ῦ, σο Ποῦ. απᾶ Ἠνοίδο]. 

. ιο σοοᾷ, νο ; 

Ἰζοπᾶ. Ἐο]ς., 
Β. νι, ]α Ώοππο ἴουνο ;” βραμ., ']α Όπομα µουνα.” 

βιουι]ά ο γοἰαϊποι], {γοπα 1ἱ5 γοίογοπςο {ο ν. δ, τὴν γῆν. 

} α{μο 117” ὁ λύχνοε. Ἠα]κοί. Ῥσὶρ., 4ο ἵκαανκο;” Ὄο 
Ὑποίίο, “ ἀἱο Τ,οιολίο;””. Θ. δν “ ]ς Ίαππρο :”. 1ρου “ ἷα Ιάπιρ- 

ανα Παἰι αν Ἰαπυραάα”” ήν νου 15 /[ουη]γ, {λλοασἩ. ἵπι- 
Ῥτοροι]γ, τοπονοά ὮΥ “ οαπᾶ]ο ”. ἵ νο Τη. Ὑ.  Οαπᾶ]ος Ίνουο τη]- 

ΚΠΟΗ αὐ {πο ρουἱοί οἳ ἐνο Φαγίουι”5 αἀνοπῦ, Τμο αγ/σ]ο ἶ5 χο- 
αΐποά οἩ ο ϱγοπᾶ, ὑ]λοῦ 1νΊλοἨ α 1ο] Ίππο αγῄίο]ο Ῥο]οιοίηρ 

{ο πο ονάἴπαιγ {αυμίίανο οἱ ογοιγ Ίοιιδο ας βροϊοι οἳ, {μα 
αχ[]οἷο τνας οπιρ]ογσᾶ, Ῥοσφ1δο {ο πάς οἱ ναί ατίϊο]ο Ίνας ἀθ]ίτι- 

τὴν γῆν τὴν καλὴν. 6βΙ6Υ, 6οςΨ, 
μᾷο ροσᾷο ααγζο;”. Ώο Ἰγοίίο, “ ἆας σπ{ο Τωπά ;” 

Ί]ιο αγῆο]ο 

το, Τη Οή τοβροοῦ, ἔἶιο Ιάΐοιπι οἱ πο ἄνοσὶς απά Τπο]ίς]ι {5 {ο 
Επο. ο νο 5αὖ, “ {ο οἱοο]ς” « ἴ]νο εἴουο,” οἱο. ΤΠ γο[ασησο {ο 

Ώ 8ἱπο]ο Ἠουςο, {ᾖοδο Ἠσπ]ος ε1ς ν]ονσζ ἂδ ποπαίο. Ομ ἴἶιο οί]ιον 
Ἠαπά, νο 5οπισζίηιος Οπἱ6 {1ο «ἰο[ ία αγεεἷς η οας5ο5 οἱ 15 Ιπᾷ, 
αᾷ 516Ἡ 15 1ο τ1δασο 1η ἀγοοῖς, 11 Ώλο ρανα]]ο], Τηι]κο 8: 16, Ίνα 
Ἠαγο Λύχνον---κλένηε, πνλλοιιν ἐἶνο αγΠσ]ο, Τμ ἡΓαΐΐ, ὃ 10, ού] 
πδαροθ οσο» {1 {ιο βαιηο δοηίσησο, οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τεῦέ- 
ασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν µόδιον, ἀλλ ἐπὶ τὴν Λυχνίαν,. ΤΠ 8ασ]ι 
σαςος, 1 19 ᾖοοπησά Ὦοδύ {ο Ῥήθδουνο {γιο οαγασίον]εδῖο ϱἰγ]ο ος 
οαο]ι νέου ας [αν α5 Ῥροββίρ]ο, αά]ιουό νιο]αίηο ἐἶνο ρτορπ]οίψ οἱ 
οαῦ ο Ἰαήρπασο, 

Κο Ῥις]ιο] ;. τὸν µιόδιον. 1ου ἴ]ιο 11ο οἱ {1ο αγείο]ο Ίοτο, 
βο0 ]α5ῇ πούο. Ίο οπρασΙϐγ οῇ νο Ἡοιπαῃ πο έις να αὈοιῇ οἱ 
ους, Πηρ]ἱεῖι πλσαδυχο,. ΤΓοησο, « Ῥας]ιο] ” 18 α Υουγ Ίοοβο αρρτοχ]- 

πηββίος ἴογψανά ιο οπρασΙίγ οἳ έ]ιο Ιποάζις, ΘΗΙ], ας {ιν ας ιο 
ππογα] (οβφοη 15 οοποσγησᾷ, αεοιγαοὴ, 1η ον] {πρ Όλο απρασί οἱ 
Ώιο πιοαβατο, ἶ6 ποῦ Ἱπιρονίαμή, Ὑαχῖοις Ῥίαης Ἠανο Ώσου 5ισ- 
Εερίοᾷ οἱ αάορίαᾶ Ἱη χο[ογοποθ {ο {μο πποίο οἳ οχριοδείης ο 

ἸνασΠ{5, πιθβδαγος, απά οοἶπα οἱ {ιο {οχί οῇ ἐ]ο Βονἱρίιοβ, Τὸ {6 

ΦΠιοι]ό {ο 5οο {Παί αΏΥ ἐήης νγου]ᾶ Όο σαΐϊπος], ἵπ Ῥηξσασος Π]κο 

Ώιο Ῥνοβοπί, Ὁγ εαὈβἑαὐίης «πιοαδαχο . ος  οΟΥη-ΠΠοαΚΙΤΟ ” [ου 

 Ῥυε]ιο]»  Ἔμο ραρ]οοῦ Ῥοσσπιος γ6αΙΙΥ πιοτο {ιοί ὮΥ ἴ]νο 

οαησα, ἈΓαΠΥ Ιπΐον Ὡμηβ]αίους {γαπςίον ιο ουἱσίπα] αγον, 
βἰἱϱΏίΙΥ αἰίονσᾶ, 5ο αξ {ο Ἱαγπιομίσο Ἰν]ι πο νουπασσ]αν η ἴου- 
πήπαίίομ, απᾶ Ῥίασο α ηοίο 1π ἴ]ιο πιανρίῃ Ιπά]οαίῖπῃ Όλο οὐραοἵϐγ--- 
«ἱδίαπσς, δρᾶσε, ΟΥ οαΐο. ον, ἵη Επῖ5 σα50, Ίο Ππανο 6ΟΠ1Ο βο)ΊοιΒ 

ᾠβιοπ]άσς. ρου ἰωδίωσο, 1 ἶς Ἱπαροβείθ]ο {ο ἀαίονηίπο, γη] αγ 

οομβἰάσγαδ]ο ποσαγαοΥ, {ιο ]οηρίν ο πιαΙγ Ηησα] πποαρατος ποὐϊσαα 
π ἴμο βοηραπσδ απ. πΡΡγοχἹπα ον 15 αἲἱ Ίο εαπ Υοασοµ. 10 
18 τνο]] Ίεποινα {ας Όλο γα]πο οἱ ἴ1ο οοἵπς πούϊοοά ἵη έπο Ν. 1. 
γανοᾷ σιουΏῖγ αὖ ἀΠονοπί Ῥει]οᾷβ, 85 Όλο τοσῖοις πιοία]ἰ6 Ίνθυο 

ΠΊΟΥΘ ΟΥ ]655 ατπζαηό, Τα πο Ο. Ἡ, ιο οα]{ου {γαηβ]α[οῦς 6εη- 
γα] απκίασᾷ ἴ]ιο Ἠοῦτοιν {ουμπς, 16 που] Ίανο Ῥουῦ. γνοιὶ 
1Ε ἠμίς οοι9ϱο Ίαᾷ ψσοι αἀορίοίά {π Ίο Ν. Ἡ., αὖ {ο ϱΥοΡε) ἐἶποα. 
Α.Α ἐίς Ίνας ποῦ ἀομο, πούνοναν, παπά Ἰηρ]]ς]ι Τοπάσνς Πάνο Ῥοσοπιο 

{ωήΠατ]σοᾶ η Ἡ χο «ρου, ροπγ,”  α5μο]” οἱο,, Ὦγ. ὦνμ]οἩ 
Έιο οἱρ]ηαί νους Ίιανο Όσου Ίοπρ χορνοβοπίοᾶ, 11ο ῥτοροίγ ος 
οἹναησίης ιοπι {ου ο ομἱαίπαὶ Υγονᾷς---λῖσ]ι ππιδὲ βουπζ επησο- 
Ιγ ἴπ {1ο οαῦς οἱ οοπηποη τοαᾷσνς---πιαΥ Όσο φποβεοηαΡίο,. Ότ ένο 

Ἠ]ιο]ο, Ίο αγο ποῦ ἵη ο 6αππο Ῥοδίὐίου αξ ο δλου]ά Ὄς, 1νουο ο 

ΠΟΝ ομσασας ἵὰ ππα]ίης ο Πγσί Ὡηο]ῖ αηβ]αίος. Το απο 
τορίγἰοξοι] Ώγ ιο ρΙαβοο]οςΥ οἳ {πο 6οπππιοπ Ὑουδίομ, ννλίο]ι Ἠαα 
Ῥοοσπιο ᾖιη ία ὮΥ Ἱδασο. Τ {α]κο νο Ἠρογέγ οἱ βαοροθήησ λαῇ 
π εοῦ οἱ ππαγρίπα] ποίος, ἄναννη τρ ὙΠἩ χο αοθπΌαοΥ ἴ]αῃ ἔλοςθ 
{οππᾶ Ἱπ οί 6ΟΙΊΠΙΟΙ Οπαγίο οθίους οἱ {ο ΟοπΙπιοῦ Ὑσγβίοι, 
βιοπ]ᾷ ωο Ἱπςογίοῦ {π νο πιαγρίη, βἰγίης α οοποῖδο οχρ]απα(ῖοη οϐ 
Έιο να]υο οῇ οοίης, ο οχἰοπῦ οἱ πιοββιγος, οἵο, Τη τοίσοποθ {ο 

οοἱμς, ιο να]αο ε]ιοι]ᾷ Ῥο εἰαίσᾷ αοοονᾶίης ἴο ο “βίος” 
ίαηζανᾶ οἳ Ῥνίπίη, απά ιο ἀσοίπαὶ τοοκοπίης οἱ ἀο]ίανς απᾶ 
οσπίς, ἵπ ιο Ὁηήτοά Θἰπίος. 

1 γλο {αρ]ς-κοαί ; τὴν κλένην, Ῥιαολο, “Ιοοίο {οΙΙπατ]ι 

Τ]ής πνογᾶ, Ἰοῦο, ἀορίοιαίας {1ο σοζα, οἱ βοΏΐ, 01 η ΡΟΙΒΟΠΒ 
χοσ]ιοᾶᾷ αἱ πησα], Όσο Ἠου. Θο 1 ἶδ ιιβαᾷ ομ. ττ4, Το 

8:16. Ἰμιο εοαῦ Ίνας οιε]ήομο, απ ΠδιαΙγ οοαἰαζποᾶ {ορ 

ΡΟύΡΟΗΒ. νοιορο (Αμαϊοσί) τοπα] Ενας κλίη ᾖοορ πού 
βἰωπί α ὐσε, Ὀιιὸ α εομο], οι Ὑλίο]ι Όνογ οσο αὖ πισα]ς, αᾶ 
αν]ίοἩ. 8οοπῃς ἴο Ίαγο Όσοι {οιοπί]γ απο αὖ α Ἰἠάΐηο Ῥ]ασο, 
Βπιοίομίας (Οαἡσυ]α), “ Ῥεοίροιο 5ο ο 5α{ίο 50 Ἰοοίχπι οοπάογο 
φο]ουαίό. Ίου {ή πνογᾷ 18 αξας {ο απ αγία ο λίο]ι ιο 
αἰοκ 1, ας {6 ἶ5 ἵπ α [ο {μδίαηοςς, 15 ῬνοραΡΙγ τοίους {ο ο π]ουΟ 
οπςμίοα. οἱ. θαβοᾶ απἰέ,  «Ῥοιδίοας απο μονη ἵηπ ο Ἐαδί, 

Ίδον ιο αγ ἠσ]ο τὴν, ἠοϊποᾶ {ο Επί ποπα, 6ος ηοίο { οἩ 5 Υουρο. 
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πτκα ΖΛΜΕΒ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

29 Ἐου ἴἶιοτο ἵ ποὔήπο Πἱ4, 
πο] ια]. πού ο πιαπή{οδίοά ; 
ποἰί]ου Ίναβ απγ {πρ Ἱορύ 5οοτοῦ, 
Ῥαὁ ναί 16 ε]ιοι]ά οοπιο αὐτοπά. 

28 Ἡ αγ 1π8η Ί9γο 0815 Ίο 
Ίσαν, οἱ Π11η θα. 

24 Απᾶ Ἱο ραϊά απίο ἐλοπι, 
Τα]κο Ἰοσεά πνλαίῦ γο Ίθανς πμ 
Ἠμαῦ πιοβδιτο Το πιοίο, 16 5111] Ῥο 
πηοαβαχοά {ο τοι: απᾶ ππίο τοι 
Ὠιαῦ σας, Ώα11 1πουο Ῥο ρἴνοη. 

2ὗυ Του ο ια Ἰαῦῃ, ο 11η 
5ια]] ο οἴτοι: απ ο ὑιαῦ Πα] 
ποῦ, {νοιι Επ δα]1] Ὦο ἰπ]οι 67ο 
Όιαῦ τν]]ο] 1ο Μαί1. 

36 Απᾶ Ίο βαἴᾶ, 9ο 15 ἴ]ιο Ιΐπο- 
ἄοπι οἳ ἄοᾶ, ας 15 α πιαπ 5]οτ]ά 
οα5ῦ 5οοᾷ 1πίο {ο ϱγοπηά ; 
2 Απά ε]Ἱοπ]ᾷ εἶθορ, απἆ τῖδο 

π]σΏῦ απᾶ ἆαγ, απᾶᾷ Ὠιο 5οοᾷ ε]οπ]ά 
ϱριήπρ απᾶ ϱΥοΥΥ Ἡρ, 1ο ἸποποίἩ 
ποῦ Μου, 

28 Ῥου ιο οαγ{1 Ῥτήπρο{] {ου]ι 

απΕΕκ ΤΗΣ. 
Δ ο 3 / 

τὴν λυχνίαν ἐπιτεθῇ; ᾗ' οὐ γάρ 
3 ΔΝ ὰ Δ Ν ἐστί τι κρυπτὸν, ὃ ἐὰν µῆ φανε- 

.ν σον 5 / » / 

ρωθῇ" οὖδε ἐγένετο ἀποκρυφον, 
ἀλλ᾽ ἵνα εἰς φανερὸν ἐλθῃ. 
τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 
δὲ Καὶ ἔλ Β αἳ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἠλέπετε τί 
» / 5 9ς / α 
ἀκούετε. ἐν ᾧ µέτρῳ μετρεῖτε, 

α 9 µετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστε- 
/ .. ο) / 

θήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν. 
5δ ὃς γὰρ. ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐ- 

3” ο/ 

τῷ" καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει 
” ε 3” ο) 

ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ. 
) / 

5 Καὶ ἔλεγεν, Θὕτως ἐστὶν 
ε / - ο] « 2Α σ/ 

ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐαν ἄν- 
’ Χ / 3 ν -. 

θρωπος βάλῃ τον σπορον ἐπὶ τῆς 
- Ρή Ν- / Ν 3 / 

γῆς, "' καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρη- 
/ ς / / 

ται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπὀ- 
ρον βλαστάνῃ καὶ μηκύνηται ὡς 
οὐκ οἶδεν αὐτός. αὐτομάτη 

25 εἷ- 

Επ] οἱ Ἱθιβδο]; Ἀνδύ {ο Ῥ]αάο, γὰρ ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον 

ΏΠΥΙΡΠΡ ΥΒΠΡΙΟΝ. 

απά ποῦ {ο Ῥο 5οῦ οἩ "ιο 111): 
βἰαπᾷ  ἘῬον οτο 1 ποἰὐλμίπς 
ερ] ἄθη σγΏῖοὮ οῖ1] ποί Ὦο πιαπ]- 
{ορίοά; που παβ απγ ὑήηρ Ἱκορί 
βοοτοῦ, Ῥαή ὑιαῦ 16 απου]ά ροοπ1θ 
το Προ. τἩ απγ οπο "Πα οςΓΒ 
{ο Ίσαν, Ἰοῦ λήπι σαν. Απά Ίο 
βαᾷ {ο οτι, Τα]κο Ἰιοοά π]ιαῦ 
7ο Ίιθαν; "0Υ 1 πιοαδιτθ Ἡ{]ι 
ἨοἩ γο πιθαβητο, {5 «11 Ὄο 
πιθαβητοᾷ {ο γοι; απά Το γοι 
πιο Ίσα, πἹοΥΘ ὉπΙ]] Ῥο αἀᾳᾷσά. 
Ἐου πΊουγου Παἰμ, {ο Ἠϊπι νη]]] 
Ῥο οἴγοπ: απᾶ Ίο πο Ἱαδι πού, 
Τ6ΥΘΗ π]αῦ Ἡο Μαι "ΙΗ νο 
ἰα]κοπ {9ο Ἠπη, Απά 11ο βαἷά, 
Τ]ιο Ἰιπσᾷοπι οὗ αοά 15 1051 α 
πω: βΠοπ]ά οαδύ 5οοᾷ ”οη 11ο 
οτουπᾶ ; απἆ ϱ]ιοι]ά 5]1οορ απᾶ 27 
1180 π]σ]Ώ{ απ ἄαγ, απ ἴπο 5οοᾷ 
5μοτ]ά ϱρτῖπρ απά ϱ1ου ἩΡ, 11ο 
Κποποῦ ποῦ Που. Του ο 28 
εσγοιπά ἸὈμήησοι {οτί Παν 
οἳ α1βαιῇ; Πτεύ πο Ῥ]αᾶς, Ίηαυ 

εο ὅ 

το 6 

5” πι {ο Ἱαπρ-είαμάς τὴν Λυχνίαν. Ἀ]πηρο, Ὦοῦ., αμ]άᾷσ!ι, 

απ 1, . απΙ[οη]γ, ἔποισ] ΠπΙρνοροτΙγ, “ ουηά]οβίί οἷς.” 

 α Ἰᾷᾷομ, Τμὴ5 1 ἴμο Ῥτοἑορίέο ρανΠαῖρ]ο οἱ “ ο 1149.” 

ο γη] Τ]ιο Υοαξον {ου εαυς ας επ! {ου  ε]α]]”" αρ- 
Ῥσαἳ5 Υ. 24, ποῖο , 

Ρ “ροπιο {ο Πσ]ιέ,”. εἰς πανερὸν ἴλθῃ. Ἰοηᾶ,, Ποῦ. φανε- 

ϱόε. Τμίς Ἰθίοπιπίο οχριοξείοι 15 αεοιγαίο ἵπ Ῥτοβοπδίης Ίο 
ἐποισλιό {η ο Αωπή αν αμᾶ {ουσ ρ]ο πΙαπος. 

4 ΤΡ 4ηγ οµο/”. Πτι, ἈὉμαιρο, Ἠαἰκοβο]ᾶ,, Κουᾶ.;, Ὑπἱοι, 

Ένας, Ῥσσα, Οπδία]ιο, «οἱ φπἱς,”. . η  ϱἱ ιο] πα: Τρου. 

απᾶ Βραπ, οἱ αἱραπο»”. Ὥσ]α., “ποο Ἰσπιαπί 5”. Ὄο Ποιο, 
α Ἴγοππ ᾖοπιαπά»” 

τα ανν ἔχει. μοι ἐλλο Ώμσ., νους 15 οοπΙοπα] {οπη 3 

οοπ]αποίίοη ο ο]ον ῬαμίίοΙο, ἴμο τοβοπί Ἱπάἰσαίνο, ταὔ]ον Έναν 
ιο βαη]αποίίνο, {5 ἐο Ῥο οπιρ]ογσᾶ. Ῥοο οἱ. ὃ : 24, ποῖο 1, 

32 5 Ὦγ ιο πποβςαγο 1 γνήσ] Ύο πποβδαγο:””. ὂν ᾧ µέτρῳ µε- 

τρεῖτε. 116 ροροβίέέομ απά ἀπδίνο, ἠποίγωπιοπία]. Ἠσπου, “9” 
Ἰ αρρτορηαίο, . Ἐν. απά Ὁ. Ἐν “ο Ία πισβπνο ᾖοπί γοις 
πιθευγο 1”. Τρου.,  οοῦ Ιω πιαάϊάα σος. (πο πησβίςς Ῥστα, “ απᾶ 

πιομοιγᾶ, πιοἠπηπἰ 6 Μοίο 16 ομβο]οίο. ἈῬογερίοαϊίγ ἆοπιαπᾶς 
Όιο οἸναῃσο, λίο]ι 15 πισᾶο ἵπ ἴ]ο ΊαΏησμασο οἱ {πο 10, Ὁ. 

ε.α ΙΙ ο πιορεινοᾶ.”. Ἰζομᾶ,, βμαχρο, Ἠγακοί «Ας 1ο νοτο 
μογο Ῥτοβοηίϐ {ο Ἰάσα εὐπιρ]η οἳ α΄ ιο αοίοη, νο οαχΠίατγ 
εεττ]! 3’ 18 ἀοθιποᾶ πιοςί ασουγαίΐα, 

ο τῇ] Ῥο αἀζσα ;”. προστεθήσεται. Οαβίαὶ, “αζδοίαν ;”' 

Μοπί,, Ώγας., Ὥσσα, “πά(ἰοἰομαν, Τα Όιο ρανα]]α], Τω]το 8 : 18, ἴ]ιο 

Ἡ. Ύ. Ῥτορθι]γ ἼξοΒ “ Ὦς ρἶνοι, Ὀπέ ἴογο ένο {οχύ πας δοῦήση- 
ται Ἠοῦ. (προστέθηµι), ἄοπου, “ἰο {οί τυπέο, ἰο αἷά τπίο ,"' 
Τλᾷε]], “«ἰο γιά ο, ἰο αὖά ;' Ῥνοίδομ., “ ἆο απσπιοηίο: ἔπειρον 

αάάοὺ". Τ]ή8 νονῦ. οσσἵτΒ οἰβ]έσεη Έπιος (10, Τ.), απᾶ {5 γοηᾷσνεᾶ 
Ὁγ. “αάά ”. οἶονοι πο, Τη ο τοπιαϊπίης 8οΥοη ἱηβίαησος, 6 
δια] Ίνα Ίιο Γουσο οἳ απ αναιῦ (ἠετιαη) Ὁγ α Ἠολναίεπι. Έον 
Ώιο πδο οἱ « αν], απχΙΠασγ, 560 ]αςύ ποῖς, 

}. “ονοῦ Ὑμαῦι”. καὶ ὃ. μαυρο, Ἰζαπᾶ., Ῥοελγ. ας, Ίνα. 
Ὥσσα, Οαδία]., “ οὕαπα (πο ;” 8. Ἐν. “ οσἷα πιθπιο ᾳποι” 

” 

ν γη] Ίου πςο οἱ 15 απχϊΠανγ 56ο ποῖο ἡ, 

καρς 1: οὕτως-- ὧθ, ΤΠοπ1βος. . Τη,  οοπιπιο Εν. Τη 
Ῥησ]β]ι ἴ]ιο οοπησσθίοη οἳ “5ο” (ο « ἶνας”) πι «ας {δα 

ΦΙεοπαδτι, ππ]οβς νο βαρΡΙΥ ἴλο οΠροῖς αν]ήσ]ι ἵ6 {ουπᾶ {π Ί]νο 60η- 
βγποδῖον Οἱ ο {οχί---Ἴνας---. Το ήπρᾶοπι οἳ ἀοᾶ 15 βο”. (ἠ118) 
Ἡ {6 αἱ 1ρ” οἱο. Ὁμου]ᾷ 1 Ίο ἄοοπιθᾶ ποσσβδαιΥ {ο αἶνο Ἰοί]ι 
Ρατίσ]οι α΄ Ῥίασο ΕΥ ἰιοῖν οᾳπϊνα]οπίς, Τ εαρροδέ ἴ]ιο α]ίογπαίίνο 
γομάσνίηρι, “ Το Ἰησάοσι οἳ ἀοά 18 μας, ας 1 οἱο, Ὑπ]ς., 

Ίδναρ., “' ποπιαπιοᾶπη αἰι” 

Υ «ϱἩ πο ϱγοῃά 1”. ἐπὶ τῆς γῆς. Ἕοομγ, Τ]οπι,,  αἷκο[, ο 

Ἀγούία, “ απ. Ῥ]οοπιῇσ]ά, Απποῦ, ο (Ἠ. Υ.) ν. ὅ,δ. Μα, 

19: 916) ὃ4τδ. Μαινς4 τν 0τ41, 48; 8:06. Ἐον., 
ἐπὶ, “ ατουπᾶ” πλῖο] 16 α οοπηπΊοη β]σηίβομίίοη οἱ γῆν 15 ᾖσοσπιοί 

πιογο αρρτορηαίο λα “ οαγ{” ας 16 ουνίοις]γ νοίογς {ο οι] ήυαἰοά 
Επουπἀ ΟΥ δο. Βο γ. 26. 

:« ᾳγουπά.”. ορ 1856 ποῖθ, 

κα Προ]. Το πουίον Ῥνοποιμ 16 δοὶ ιν 1056, ἵὰ οἳς 
Ίαηρπασο.. Ὦο Ῥοσμγ, Κοπά, ἸΓαϊκοί, Ώμαχρο, Ίμοπι. 
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ΙΓ ΑΜΡΘ) ΥΠΗΡΙΟΝ. 

Ίου ο θα, α[ίοι ἐιαῦ ἴιο {11 
οοΗ 1π 1ο ρα). 

99 Ῥαΐ π]ηθη ἴἶο Οαἲ {15 Ῥτουσ]ιὁ 
{οτ{Ἡ, Ιπιπιοβ]α{ογ Ίο ριζοῦ ἵπ 
Όιο βἰο]]ο, Ῥοσσιβο {νο Παχνοςδύ 18 
00116. 

80 Απά 6 βα, ἸΠονθαπ{ο 
ενα] πο 1]κοα ιο ἸΠπσάοπι οἱ 
αοἆά Ἰ οἳ πΙζ γηιαῦ οοπιρΒΥΡΟΠ 
]α1]1 πο οοπηρατς 16 2 

81 1 ἱ6 Η]κο α ρυαίη οἳ ππιδίατᾱ- 
βοοζ, π]]ο, ση 15 19 ΒΟΥΠ ἶπ [ο 
σα], 15 1958 ἴἶαπ αἱ] ἰο 5δοοάς 
ὑμαῦ Όο 1η ο οαγ/{Ἡι : 

52 Ῥαή γλου 16 15 βοπη, 16 οΥΟΊΓ- 
ο) τρ, απά Ὀοσοπιθί]ῃ ϱἳ οπἴος Έιαπ 
1] ΊνουὮς, απιά εἰιοοίθίι οί ρυθαῦ 
Ῥγαπο]ος: 5ο {λαῦ {1ο {οπ]5 οἳ Ίο 
αἷν πΠαΥ ]οᾷρο ππάου ιο δλαάον 
οἳ 10. 

»./ 
αυτην, δι 
ΔΝ [εό 
ὃς, ὅταν σπαρῃ 

απΏπΙς ΤΗΣ. 
/ 3 ΄ 5 / χορτον, εἶτα στάχυν, εἶτα πλήρη 
ω, ο) / .. 

σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. 
ανα ε ν ΔΝ » / 3 

παραδῷ ὁ Καρπὸς, εὐθέως ἅἄπο- 
/ Ν / ιά / 

στέλλει τὸ δρέπανον, ὃτι παρέ- 
/ 

στηκεν ὃ θερισμὀς. 
κ / 

δν Καὶ ἔλεγε, Τίνι ὁμοιώσω- 
Ν / - - 

µεν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ; 
» / ο] / 

ἐν ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν 
/ / 

ὡς κὀκκῳ ᾽σιωάπεως, 

κρότερος πάντων τῶν σπερµάτων 
ἐστὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς. 
σπαρῇ, ἀναβαίνει, καὶ γίνεται 
πάντων τῶν λαχάνων μείζων, καὶ 
ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε 
δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ 

ΠΗΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ἴλο σαχ, δ]νου ιο {α]] «ογαἵη 1η. 

ἴιο σα... Ῥπὸ πο ο Ππῦ 29 

ἀρῄογοί]ι ἐδείῇᾗ Ἱπιπιοδιαίθ]Ιγ Ἠθ 
ραζίθί]ι Ἱπ 119 β1ο]]ο, Ώοσααςθ 
Όιο Ἱαχγοςί «]αί] οοπιθ. Απᾶ 50 

Ἀο ρα1ἱᾷ, Γο αγ]ιαί ϱ]1α]] στο Ἰ]κεν 

κ ή ιο Ἰπσᾶοπι οὗ ἀοᾶ, ου πὶύ]ι 

Ἡ | ν]ναί οοπιραχΊδοι ϱἶια]] νο 6οπ1- 
ρατο 103 1έ ἐς Πο α σταῖπ οἱ 51 
πιαρίαιᾱ-ροσά, πο πλου 16 18 
βοπΏ [οι {ο οτουπᾶ, ἡ Σο 
Ἰοαδύ οἱ αἲ] ο βοοᾷς "οπ ο 
οτοππᾶ: απᾶ γοῦ Ὕ]μου 1 16 55 
βονη, 16 οιτογοίἩ αρ, απά Το- 
οοπιοί] 1ο ριθαίθςἰ οἱ αἲΙ {ιο 
μοιζς, απᾶ εμοοίοίι ος ο1οαῦ 
Ῥγαπο]ιος, ο {λα Χίο Ῥϊγᾶς οἳ 
Όνο αἲν 1ο8η Ἰοᾷρο πᾶον 1{8 

ν Ν 

ὃ ὅταν δὲ 

ἐπὶ τῆς γῆς, µι- 

δλ καὶ ύταν 

να (μοι 
Όμαινρο, Ἰγακοί, 

εἶτα. Ὦο ἵπ ο ρτοοσᾶϊηπσ οἶαπεο (1. Ύ.) Καπ, 

Θο ]ω]κο 8:12. ἆο]α 19: 21: 20 : 27, οἷο, 

ο αργίας” στον. Ὁ]προ, Τοῦ., ΤάᾷοΙΙ, Ας 86 πνονά 

σοπηργο]οιάς 1ο νανίοις εοθς πυλ]οῖι 6ουνο {ο {οο, 1ὸ ἵς οί 
τοπᾶοιοὰ Ὦγ α σεπογίο οϊνα]οηζ. Θορ οἩ. 2: 25, ποίθ ϱ. 

ἆ α οΠογοί] ἐφε[,”. παραδῷ. Ἑ]οοπιξ. (Απποῦ) ἨἘπία., “6ο 
ἠαήλάσν]/” Ίνοἱίορο, (61.10.) “ ργοβοηίς {{δο[μ που (281 0139) 
1οηασ]σς ναί α[του ποίνο νοιος οἱ α ταπκίμνο βἰσπ]ῇοπί]οη, ἴἱιθ 
γθβοχίνο Ῥνοποπη 15 5οπιοίππο οπμζοᾶ, 4 Ποιο (6αγ8 116) αἶδο 
πια ὃο το[ογνοᾷ Μαι]ς 4: 29, παραδῷ» α παπα (59) ὑγαδἰάσυ]{,” οἷο, 
Ἑ]οοπιί, (1. Τ.), αἴῖου ποὐ]οῖπσ ἴμο ἀἰ[βοι]δ]ος αν]]σ] ἐναπε]αίους 
Ῥηγο [ουπά ἵη Ελΐ5 ρήββασο, ο,βοίνοβ, “ Τ1ο Ῥοδῦ πιοᾶρ οἳ νοππονίπα 
Ώνο ἀῑλου]έψ 6 (1Ην Ῥστα, Πουρο], ἨΓοιίξ, Καἰπα], απά Ἐη{1.) 
10 6άΡΡΟΡΟ αἩ ο] ἡρεῖς οἱ ἑαυτὸν, 8 ἵη {ο σπ5ο οἱ πΙΠΗΥ οἵ]ου 
ποῦϊνο νοιῦς {9 πΥπ]ο]ι πδο Ἱπιραχίοα ο τοοῖργοσα] 6οπβο,. ο ἠίβ 
νοιρ ἵ6 πδοΆ. γεοϊργοεαΙΗγ, ἵπ Έιο 69η89 οἱ “ Ῥτοδοπί,” οὗ « οοππηϊδ. 
1 Ῥοῦ, 2 : 28. 

ο ὁ Ἰο{ῃ ΟΟΠΙΟ 1”. παρέστηκε». Ὠ]οἷ., “ αι α]νοᾶ Ες 

οκ ήανγ Πανπποηίσος ση] ος τισ ᾖοηιιοπάί, απὰ ϱἶνοὮ ἴο Ῥχορεν 
Βοπςο οἳ {ιο γουῦ. Τὸ {οσπιβ οπο οἱ {μοδο Ῥου[δοίς, πλ]οἷι διαρ/αορ 
Όλο Ρυσδοπ{, οἳ {16 ἐίπις, νλ]ο]ι 15 πουν Ῥοίογο πς. Όθο ο. 1 : 98, 

ποίο α. 

” 

ΓΕ οἨ ιο ργουμ(.” 
{οι1ο.” 

Όσο ν. 20, ποῖο 1, πακοί Τ., « ραν α 

δα ῆιο σας οἳ αἱ ιο βοοᾷς;. μικρότερος πάντων τῶν 

σπερµάτων. ἍἝοοὮγ ο Ῥανα]α! Μα. 18 : 82. ὈὨίαις, “νο 

Επια]]οβῦ οἱ αἲἰ ο πασάς.” Ῥοογ χοπιαγ]κβ οἩ ἔῑιο γοπᾷσγίπᾳ, «' ένο 
Ἰεαςί οἱ αἲ] ἔλιο 5εοἆς :”. «« Τ]ογο σα Ὦο πο ἀοαλρύ αβ {ο ιο ρνορε]- 

οἱγ οἱ 5 οαησο οἳ ἠοσίσα] ϱτγοιπις; ἴλο οοπιραχαἰίνο /[ουπι 

που]ἁ, οἸσα]γ, 18 ἴα]κοα Πέεγα]]γ, ἱπρὶσ ναῦ ιο πωυςέανᾶ-δοσᾷ Ίνας 
πού {δο]{ α βοσά,”. Τη αἀάϊδῖοι {ο ία τοπιαχῖς, Τ βασροδί ἐλαί 

ρε {αυ αἲ] βορᾶς ” 19 ποῦ οοταοῦ ἨηρΗςΗ, Όταν δις Ἰοφιοπιὲ, 

Ἰξ πνο 15ο {1ο οοπιραγανο, πποι]ά ἄαπιαπά {]ῖ ρήταξο, “ π]ήοἳ 18 
1655 ἐ]αη αἩγ οίμε ποσα» Τις 15 παυπαϊζοᾶ αξ αἩ αἱογπαίίνθ 
χοηᾷονίησ. Ὦο Ἰουίθ, «ἆον Ἱε]αἰπείο αἱ Θαπιοῦ 1”. Ῥσσα, “τημή- 

πια ορύ.”.Οαρία]., « οπιπίαπα ἰοντοβίγίαπα βοπιίηηπα γοὶ παπῖ- 
πι Βο]σ., “ Ποῦ πηπθίο 18 γαπ αἱίο.”. πο οαροταίζυο ἵ6 αβοᾶ 
ἵπ Ολίς Ῥαβδασο Ὦγ ἸλΓοδίαΥ, Οαπιρ., Έλοπι., 1 Τοπ1βοἩ. 

ὰ αϱη ιο ρουμ,’ 96ὀ Υ. 20, ποῖο ᾖ, 

: αρπά τοῦ”. καὶ. Τίς οοη]αποβίοη βοπιοίπιος οἱοβοῖγ οοι- 
Ἀθοίς πνο ορροξοᾷ οἸωικο. Ἠοοβουοη (κα). Τὸ ενας Ῥου{ουπιβ 

ιο οὔοο οἱ μὲν απᾶ δὲ, αφ ἵα ουσ 9 : 90, οὖκ οἴδατε πόῦθεν 
ἐστὶ, καὶ ἀνέῳξέ, κ.τ.Λ., 10. Ὑ., ο πουν ποῦ ἩΠοηος Ἠθ 18, απᾶ 

10ἱ Ἡο Ἱαίμ οροπεᾶ,” οἴο, Τη σα8ο5 οἱ πῖς Ἰᾳπά, πο οοπ/ποῦίοη 
μας ποῦ, η 1ἱδε[ᾖ, αι. αάνσγδαίΐυς 86Π5Ο, Ῥαῦ, 5 ΤΟΟΡΟΥΟΗ 16ΠΙΩΤΙς6, 

ἴακος 16 ἤοπι ἴο παίανο οἱ ιο ορροβοᾶᾷ οἶαιδοῦ ΟΥ 1ΘΠΙΡΟΙΕ. 
Ῥοῦ. (κα).) 

} α Όιο στοαίοςί οἱ αἲ] {ιο Ποινα:”. πάντων τῶν λαχάνων µεεί- 
ζων. Οαπιρ. απᾷ Ὠίο]ς, πςο {1ο βαρογ]αίάνο Ίοιο. Τὸ 15 αρρτοριῖ- 
πΐθ ΟΠ 116 6απιο ῥηηοί]ρ]ο ο] αρρ]ίος {ο μικρότερος, ΊΠ ν. 8ἱ. 
Θοο Υ. 91, ποίο ϱ. Ὁπου]ά 16 Ὅο ἀσοπιοά Ώοδύ {ο γοἰἑαῖη ἐ]ιο οοπ- 
ραταίνο {ουπι, εοη απ αμἰογπαίίνο τοηάσιίης πΥμὶσι ἆοος πού γἱο- 
Ιαΐο ἴλο ῥγοργία οἳ νο ηρ]5ὰ, πγου]ά Ῥα,  ριοαίου ἴμπυ αΏγ 

οἴ]ον λοιρ.”. Τ τοίαῖπ ἐλο αγσἷο α5 ἵη γ. 5. Ἔἶιο ἄτοοὶς απά 
Ἠπο]]ς] Ἰανπιοπίζθ ἵπ ἰλίς 5ο οἳ {1ο αρᾳ]οίο, Τ]ιο ραγαᾖ]ο], ΜΙαἰέ. 
18: 82, μεῖζων τῶν λαχάνων, ἵδ τοπάσνοᾶ ἵπ {ο , Ὑ., “ Όλο 

βυοαίοςῦ απιοης ος.” Θοο ο 11δο οὗ ιο οοπιραχα νο μείζων 
{ον ιο παρον]αήνο Ίῃ Μα 18611. Μας 9: 84. Τμ 9 : 40. 
1 Οου. 8:18. Θο0 ἐλεεινότεροι, 1 Όου. 16 119, Ἠ. ., “ πιοδί 

πικοναρ]ο.”. Ἔτοιιορο, (α1αΠ1.) 245, οὓς. ὂ. 

κα Ῥ]νής,” Όσο Υ. 4, ποῖο ᾳ, 

1 “0Η: δύνασθαι ΕΟΟΙΥ. 

οἱ {ιο νους Τη {1ο 18, Ύ. 

Τμ 16 ο οοπηπιοη τοπάστίηρ 
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ΚΙΝα ΑΜΕΡ) ΥΡΗΡΙΟΝ. 

88 Απά πι πΙΒΙΥ Ε1οἩ ρανα- 
Ῥ]65 6ρακο 6 {1ο πνονά ππίο {μοπι, 
85 ἱ16Υ πογο αὐ]ο {ο δαν {δ. 

δ4 Βτιῦ τη ]λοτί ο ραταδ]ο 6ρα]ο 
Ἰο ποῦ ππίο ματι: απά Ίου {οΥ |. 
π6ιθ α4οηθ, Ίο οχροππᾶθᾷ αἱ] 
Ὀ]ησβ {ο Ἰή5 ἀἰδοίρ]ος. 

δὅ Απά ο Εαπιο αγ, Ἡ]ιοι 
Ώιθ 6Υοη πας 90/16, 16 βα1{]ι ππίο 
Όποπι, Πθῦ τς Ῥαδς ουον απίο {ο 
οίλου εἰάο. 

56 Απά π]θυ 1ο Ἰαᾷ βοπί 
απγαΥ ο πη]{101ᾷ16, Ίου {οοῖς Ἠ]πι 
6Υ6η α5 Ἠθ σγηξ 1Π ο 5Η1Ρ. Απά 
ἴειο 16 αἱδο ππς Ἰήνη οἴμον 
Μίΐ]ο 5Η1ρ5, 

ὃτ Απᾶ Ίἶενο α1ο5οθ ϱα ργοαδ| » 
Βίου οϐ πἰπα, απά ο γγανος 
Ῥοαί ἰπίο ο ή), 5ο ναί 10 γαρ 
που ΠΠ. 

8δ Απᾶ Ἶο πνας ἴπ ἴμο Ἰήπάου 
ρανί οἳ ἴιο ΕΙΡ, αδ]εορ οἩἳ α Ῥί]- 
1ου: απ {λογ απακο Ἰήπι, απἆ 
Β4Υ ππίο Ἠϊπι, Μασίου, οαγοδὺ οτι 
ποί αἱ στο Ῥροπἱς]ι ὃ 

απβομς ΤΕΣΤ, 

Ν Ν ο . 

τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκη- 
- πο ; 

νοῦν. ὃὃ Καὶ τοιαύταιο παραβο- 
ο α / .ν Ν 

λαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν 
/ Ν 3 / 2 / 

λογον, καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν' 
Δ ) / 

Ἐ χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλά- 
- . Ν αν 

λει αὐτοῖ" κατ ἰδίαν δὲ τοῖς 
α -. 5 / / 

μαθηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυε πάντα. 
ὃδ 41 λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ 

τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης, 4ιέλ- 
θωμεν εἰς τὸ πέραν. ὃ Καὶ 
ἀφέντες τὸν ὄχλον, παραλαμβά- 

Ν 5 - 
νουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ" 

Ν 3“ λ / ν ᾽ 

καὶ ἄλλα δε πλοιάρια ἦν µετ 
αὐτοῦ. Ὁ καὶ γίνεται λαῖλαψ 
ἀνέμου μεγάλη" τὰ δὲ κύματα 

- 4 
ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε 

ο ο 5 αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι. καὶ ἦν 
αὐτὸς ἐπὶ τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ 
προσκεφάλαιον καθεύδων. καὶ 
διεγείρουσιν αὐτὸν, καὶ λέγουσιν 
αὐτῷ; «{ιδάσκαλε, οὐ µέλει σοι 

ΤΡΥΙΡΕΡΌ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

β]ιαάον’. Απά γη τπαἩγ βποἳ 58 

Ραναῦ]ος, "Ίο 6ρο]κο ἴιθ πγοτᾷ {ο 

Ίο, 6ΥΟΠ. 48 167 Ίογο αὐ16 {ο 

Ίθαυ δέ. Βα0 πἰιοαί α ραταδ]ο, 

"μ9 ἀἷᾷ πού εροα]ς {ο ποσα: απά 

οι 1Πογ 'ουο αἶοπο, Ἡθ ος- 

ριαϊπεᾶ α]]. Όήπος {ο μ16 ἄῑδοῖ- 

Ρο. Απ οίιαί ἄαγ, οονεπῖης 

Πανίησ 60Πη6, 11ο δα] {ο {οπ1, 

1ιοῦ 15 Ῥαβ5 οτον 1ο {ο οἴμοτ 

5ἱᾷ6. Απά "Ἱοανίηρ {πο οτονᾶ, 

ὕιου {οοῖς Ἰήπι α5 Ίο Ίνας ἵπ Ίο 

11. Ἀπά ἴμοιο ποιο 46ο 

"οἴ]ου ἨΜ]ο εἩ1αρς πΙΠι Πίπι, 

Απ Ώιογο 41056 α ρτθαῦ (5έοσπα 

οἱ πάπα, απᾶ ἴ]ιο πανος "ἀαρμοά 

Ιπίο ο ϱΗ1ρ 5ο μαῦ 15 "γαβ 

ΠΟΥ Π]1πο. Απᾶ Ίο Ίνας ναὖ 

ίμο βίονη, αβΙθορ οἩ "ὔιο Ρί]- 

Ίου: απἆ {πογ αφα]κο Ἠΐπι απά 

5α7 ο Ἠϊπα, «Τ6ασμον, 4ος ἔμοτι 

ο 4 

υλὸ] 9 

” 3 4 Ἠρ ϱροΚκο;”. ἐλόλει. Ἐοπάν]οῖς, ΤΠοπιδοῃ. γπάα]α, “Ἱθ ε «βίο λαἴλαψ. Ἴποπσ]ι Τ τοἰαίη νο τομᾶσνίης οἱ {1ο 
Ῥνοασμος,” 

η κ]ᾳ ἀἱᾷ ποῦ ϱροα]ς;”. οὖν ἐλάλει. Τοπ. Τμ αι/αησα- 

πιοπΏ ἶ5 αἀορίος αξ πα( ανα], απᾶ οἩο πλ]ο, Γαγμίμορ α. βοηίομοο 
εαίἴι οἰνπιοίαίεά. Ιςοιμᾶ., Οαπ1ρ., “νο οἱ ποίμίησ,” 

ο «]ο οκρ]αϊπθᾶ ;”. ἐπέλυε. ναοί, Έ]οιη,, Ὠ]οῖς, Ναποσπιο, 
Ῥοοιψ. Ἠοῦ. απᾶ 1444 σ]! (η υεγῦο). 

Ρα μα; ἐκείνῃ. ΟαιπρΏοῖ, Ἠοῦ., Πήάήσ]. ἨΜοπί., Ὑπ]ς., 
«ΠΙΑ ἄἱο;”. Ίνας., Ὄστα, “ ᾖῑο Τ]ο ;. ΟαβέαΙ., « ]ο ἀϊοι "ρ]ς 

οποια ἠοἰποα π]δι ἡμέρα, ἴ8 τοπάσνοά “' Ενας 1 10, Υ.) Μα 

ττ221 221401 341501 90:29. Μαν]ς 14:20, ΊΤμκο 28, οἱο, 

4 «ονοηίης)”. ὀψίαρ, ἘῬοσμγ, Οαπιρροῇ, ορίου, Ῥλανρο, 

“τοι” ΠΟΥ Ῥο]οπας {ο Ροοῦγ. Ί]ουο ἵ6 πο ποσοεζγ {ου ἐἶιο 
Ἱπεβγῆοη οἳ α 5αρρ]οπιομίαυ απο]ο “11ο” Ῥοίοιο “ονομα.” 

Φου οἩ. 1. : 92, ποίθ Ἡ. 

5 αἹοαγίης (Πιο οτοινά) ;”. ἀφέντες (τὸν ὄχλον). 

Οαπιρηα]!, ΈἩοπιοῦ.. Ἰγπᾶαίο, Οναπ., ἄσπονα, “ο,” Οαεία]., 

6 οπα]εεὰ τη] πάἴπο ς 8. Ἡγι 5 οπποηί ]αΐεκό ;”. Ἡσ]α., “ σο- 

ἴα]οη Ἰιορροπάο,”. Ώο ἸΜοίίο, “Ιαβςομᾶ :””. Ῥνοίβδομ. (ν υεγῦο), 

]ύπφμο αἰίηιοπι δ8οιι ο θαρώ 1ο γογ]αςκο” 8ο (Ἠ. Υ.) λαἲῦ, 
4111851101 22121 290144. Μαι] 8:18. σου 14118, 

. ὁ οἴ]ου Πο ελ ᾗρς γη Ἰήπιο” Τμ]ς ἵς νο παινα] ονζου {ου 

οἱ Ἱαησαασο,. 3ο Ῥοοἳγ. Β. Ἐν, “ ἀπαίος Ῥαΐσνας όξαίοπέ 
Άνου 1άἱ:”. ο Ὑοίίο (Νο γοπᾷς σελοτα), “απᾷονο ΒομίΠο πε 
Ἠνπι 1 ἆο ποῖ χοσαχᾷ ιο ογ]άσποο βιβιοίοπί]γ ἀοοίρίγο {ο αἱι- 
Ώιογίνο {νο οἨαησο Οἱ πλοιάρια ἰ0 πλοτα, Βοο ΕΙ{π. (ῶν ἴουο.) 

Κοπά,, 

Γα5 ἵ6 Ἆας Ῥους (10. Ὑ)) ἆομη ὃ τὸ 

Ὦ. ν., 16 16 ποῦ π]ὐλουῦ α οοπν]οὔίοη ἐ]ιαί ἴ]ιο 86ῃ5ο οἳ ««δέουηι 

Ίας οἩαησοᾶ βίπσο 1011, 5ο ἴἶναῦ το πο αΡΡΙΥ 16 {ο π {ηἱ οἱ 
γαΐη, ᾖιαῖ], ο 5ου. , ἐιογοίονα, 5ιισσοςί « ριιδύ ” ας α εαὐςί ές, 

Θρο Ἰοαυθίου οἩ « θουπι. Τ]ιο ἀοβμ]δίοι οἱ ρᾳβί, “α Ῥ]αδύ οἳ 
ππᾶ οἱ ον ἁπναθίου,” Ῥνθβοπίς Ίο {σα ΊἨοιο σοπνογοᾶ Ὦγ 
Λαῖλαψ. 

πα Πηςμοᾷ ;”' ἐπέβαλλεν. Όναιι ΊΝαἷκοί, ΙΚομά,, Ἐν, Τοπηξοι, 
Ρ]οἷς,, ος. (ην [ουο), Πάσα]. πιο Ῥνοποπα ἑαυτά 5 απᾶφιριοοᾶ 
α[ίον {πὶς γουῦ, Η{ονα]]γ, “ο νάνος {μνουν {ᾖιοπηςο]νος Ἱπίο, οἵς, 

Τοεέσ, 6αγΑ, “ ἐπιβάλλει», Ἡ. Ίω οηβι: Ἰηγαηςἰ ένο ποἰαῦ δε ἐη)ίοσγει" 
ΝΓοηί, “ ἠΙΙοϊοραηύ ς Θ. Ελ «8ο Ιοίπίοπότ”. Του. 56 1γο]α. 
Ῥαπ Ία5 οπᾶας. 

Σε ννας-- Πας γεµίξεσθαι. Νακεβο]ά, Ιζομάνίοῖς, Ῥοσ]ψ, 

Ὀμαχρο, Τ]οπι, Ὁ, Ενω ο βοπιρεξαίἡ ;”. 1ρου, “5ο Ποηαρα.” 

 ααὖν” ἐπὶ (τῇ πρύµνῃ). Ἀοῦι 4ο. 8. τι Ἡ ὃν (Ία 

ροτρο).” 

Σα {μο βίας’ τῇ πρύµνῃ. ΊΝοδΙογ, Ἰνακοί, Οαπ1ρ., μαυρο, 
ΠἼοπι,, Ἰαμά. ο Αος 27 : 29. 

μα) Σ «{μο ΡΙ]ον ;”. τὸ προσκεφάλαιον. ἸΨοβδίθγ, β]ναγρο, Ἐοο]ιγ. 
Ῥ]οοπιί, (Ν. Έ.9), νο Ῥϊ]οιν.” Ἔιο απί]ο]ο Ἱπανίηρ α- Ῥοσυ]ατ 
{οισο, 45 Ῥοϊηδίης Το α Ῥαχσαίαν Ῥατέ οἱ ένο {απίθανο ο ἐμθ 
εμίρ. 15ου. “οἱ οαῦοπα[.” 

5 Τορολος; «ιδάσκαλε. Ἰαηᾶ., Έ6ςγ, Ὀμανρο, Ἠ/αἰκο ο 
ἸΝοίΐο, “1ονον. ο Εις πνονᾶ εἰιοι]ά Ὃο τοπᾷσνοᾶ ἴπ αἩ σᾳ55ς, 

Λος ]ὸδ:1. 1 0ου. 152 128, 
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ΚΙΝ6 ΙΑΜΕΞ) ΥΠΗΡΒΙΟΝ. 

89 Απά ιο αἴοβθ, απἆ χουα]κοᾷ 

ἴλο π]ηᾶ, αηᾶ σαϊᾶ ππί{ο ἰμο 5οα, 

Ῥοαςς, 6 δΠ. Απ {ο π]πᾶ 

οθΏβθᾶ, απᾶ Ίιοτο παβΒ α ϱγοαῦ 

οα]πη. 

40 Απ 11 βαϊᾶ απίο Ίο, ΗΤ 

αὖ9 Υθ 5ο {δανία] } Ίου {5 16 ενας 

γθ9 πανο πο {101 7 

41 Απά {Ππογ {εαχοᾷ οκοσοζίπσ- 

1Ψ, απᾶ βαῖά οηθ {ο αποίπον, Για! 

ΊΠΦΏΠΘΟ ο) π]αη 18 ᾖμ]ς, εαῦ οΥοη 

11ο π]πᾶ απάᾶ ἴλο 5θα οΏςγ ἡῖπη ὃ 

ΟΒΑΡ. Υ. 

ΑΝΡ 1167 οὀπ1θ οσον πη{ο {ιο 
οὔμαν βἱᾷθ οἳ {ο δοα, Ἰπίο ιο 
οοππίγ οἱ {πο (αἄαχσηος. 

2 Απᾶ π]ου 6 πας οοπιθ οαῦ 
οἳ νο βΗ1Ρ, ἠππηθά1α{ο]γ δυο αποί 
Πἱπι οι οἱ ο {9195 αι πια δι 
η ππο]οα βρῖν16, 

ὃ Πο 1αά Δε ἄπε]]πρ απ1οης 
πο {οιπβς; απᾶ πο ΊιἹαη οοπ]ά Ὀϊά 
Ἠήπι, πο, ποῦ πμ οἸναίτς : 

4 Ῥεοαιξο Ἰἴμαῦ Ίο Ἰαά Ῥουν 
οἵίοη. ΤῬουπᾶᾷ πι {είίου απᾶ 
οἸιαῖπΒβ, απἁ {πο ομαῖπς5 Ἰαᾶ Ὄουπ 
Ῥ]ασ]οά αβαπάον ΤὮΥ Πϊπι, απᾶ ἴ]ιθ 

απΡΕς ΤΕΣΤ. 

/ / ὅτι ἀπολλύμεθα,; Ὁ Καὶ διεγερ- 
κ 3 / ο) 5 / Ν 

θεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ, καὶ 
5 . 

εἶπε τῇ θαλάσσῃ, «Σιώπα, πεφί- 
Ν 3 / ς ο) 

µωσο. «καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνε- 
νΝ 5 / / / 

µος, καὶ ἐγένετο γαλήνη µεγάλη. 
40 καὶ εἶπεν αὐτοῖο, Τί δειλοί 

ο ο] 

έστε οὕτω; πῶς οὐκ ἔχετε πί- 
/ / 

στι; Ὁ Καὶ ἐφοβήθησαν φό- 
/ 3/ ΔΝ 

Βον µέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἆλ- 
/ ο / / 

λήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι 
νε Φε ; ε 

καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπα- 
/ . 

κούουσιν αὐτῷ; 

0ΠΑΡ. γ. 
. Ν - 

Ί4 1 ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς 
/ Ν -. 

θαλάσσης, εἰ τὴν χώραν τῶν 
ο / 

}Γαδαρηνῶν. " καὶ ἐξελθόντι αὐ- 
. 3 ο / / 

τῷ ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως ἀπήν- 
«ν .ν / 

τησεν αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄν- 
5 / ” / 

θρωπος ἐν πνεύὐµατι ἀκαθάρτω ὀραπος ἐν πνεύματι ἀκαβέρτῳ, ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς 
5 / 

µνηµείοις: καὶ οὔτε ἁλύσεσιν οὐ- 
Δ 3 / ο 4 Δ 

δεὶς ἠδύνατο αὐτὸν δῆσαι, " διὰ 
Ν Σ / / ΔΝ 

το αὐτον πολλακις πέδαις καὶ 
/ - 

ἁλύσεσι δεδέσθαι, καὶ διεσπᾶ- 

ΤΠΥΙΦΠΕΡ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ποῦ 6319 {ιαῦ «ο αἲο Ῥροϊθίι- 

Ίπσῖ. Απάᾶ ο το5θ απᾶ τοἈτ]ς- 

ο ιο ππᾶ, απᾶ ε5αὶᾷ Ίο ιο 

5οα, νΏο βἰ]οπί, Ὦο δ1{ Απᾶ 

νο π]πᾷ οοαβοᾶ απά {ουο Ία8 

α ργοαυῦ ο]. Απά Ίο καϊά 1ο 

(πθπι, ΠΥ αἲο 7ο 5ο {θατ(] Τ 

πουν {8 16 ὑαί ο Ίιαγο πο {ή 01 

Απιά ο {δαγοάᾷ οχοσοάἴπρΙγ, 

απᾶ δαῖᾷ «ο 99 αποίἸου, «Πο 

Όιοη ἶ5 ἐς, λαῦ ογοη ο πη]πᾶ 

εμιᾷ {1ο 5ο, οῦΥ 1ΐπι τ 

ΟΗΛΡ. Υ. 

ΑΝΡ {αγ "οαπιθ {ο {πο οἴ]ιοι 

ϱ]ᾷ9 οἱ ιο 5οα, Ιπῖο ἴ]ο οουπΥ 

οἱ {πο ἀα4αχγσηοδ. Απά νας Ίο 

σαπιθ οιῦ οἳ 116 α]άρ, Ἰπιπποᾶ]- 

αἰο]γ ἴἶιονο τηοῦ Πήπη οπύ οἱ {ο 

ἰοιηῦς α πιαν η απ. τπο]σβτ 

αρίν{, πτηο Ίιας Ἠὶς ἀνο]]πρ εἴη 

ιο {οπιος; απᾶ ἄπο οη9 οοι]ἀ 

Ῥίπς Πάπα, «ποῖ 6ΥΕΠ π(Ἡ ομαῖης: 

Ῥοσσιςο {ιο Ἰιαά Σοίίοι Όθοι 

Ῥουπά πῖδ]ι {σύίους απᾶ οναίἩΒ, 

απᾶ ιο οαίτπς Ν]λαᾶ Όοσυ Ῥανδῦ 

μ- 0 

μ. 1 

39. Ἱρη. ιτ 11. 1 ΤΠ, ας. 2 Τι, 11: 4:95. Που. “ γοπογππί ἐναυς Παπ ππαν]ς) Ὥοσα οοιγδοί]γ τοπάστς, “ Υοηο- 

6 τ 11. 

«πο 419 Ῥομϊθμίπσ Ἱ” ἀπολλύμεθα ; 
οἳγ, λΓαἷκοί., Ὀ]οῖς. 

5 «Ῥρ βἰ]οηῦ,” σιώπα. Ὠ]οις. Ὑπα]ς., Ίδνας., Οαξία], που,” 

σπα, “ Ρο: 9, Ἑν., “ αι εθποο,”. Απ αἱἰογιαζίνο τοηᾶοι- 
Ἰπα, “ Βήσποο {”. ἘΚοπᾶ, 1άς Ιᾷἱοπιαδίο {ου ἐπιϊαίος {1ο σοη- 
οἴδεπεθς οἳ ο ποσῖς, απᾶ ἶ5 οηπα]]γ /ογοδία. Ἅοσο οἩ. 14 : 61, 
ποῖο, 

Ῥ]ουπιέ, (8. 9), Ῥο- 

ϱ 4409 πο αποίπο ;” πρὸς ἀλλήλουε. Ἀχρο, Έλοπη,, ος. 
(ἵπ 0ο), ΤλάἁοΙ], Θο (10. Ὑ.) Μαιν, 84:10. ὅομα 18194 
15:12, 11. Λος 19 : 88, 

4 ὝΜ]ο που 16 {μὶς 7” Τίς ἄρα οὗτόρ ἐστιν; ναοί, Ῥο- 

ο, Ἰοπά,, Ὀμαχρο.. ο Ὑγοίίο, “Ίου {δὲ ᾖοσ]ι ἀἱοδον )”. 8. 18ν., 
«αἱ ἆοπο οϱύ οσ]π]-οί ἳ”. Ἠοῖς., «ο 16 ἆοο]ι ἆοποῦ”. Τα]. 

 ΟΜἱ ὃ ἄαπᾳπο οορἰαὶ ἳ”. Τὔου., 6 Ωαἱόπ ραος 65 ορίο ἳ ” 

α ««σπιο 1ο,” οἷο; ἦλθον εἰ, ιο αἆνοιο ««ονου”. 15 τ1η- 

Ἠποῦοβςα:Υ, ποῦ Ῥεΐηπα ἀοπιαποᾷ ὮΥ (ἶιο ἰοχῦ οὐ ἴἶο οτἰροπίία ᾖοοί, 
8ο Ίπ νο Ῥαχα]]ο], Μαίή, 8 : 28, ἐλθόντι αὐτῷ 18 γοπᾷσνοςα ἵπ τ]ια 

0, Ὑ., « Ἡο πνας ο0η1θ ” (ΡύοΡοΥΊἨ, “Ίο 6ο ”.. ἨΓοβίογ, Βμαγρο, 
Ῥοσμγ. “ΟΥ”. οηἩβπαίο ἵπ ἴιο γομσγίης οἳ ἴἶο Ὑπἱοαίο, 

ταπέ η π]έογίογοπιι” οἱἷοι; 8. τι, «15 αὐ]νονοπί ἃ Ῥαπΐνο ρου :”" 

Β]αυρο, Ῥθσ]Ιγ, “ Απᾶ πο οαπιο {ο1”. Βραῦ.,  Ὑ γ]ηίοοα ἃ Ία 
ον ρ μή 

οἴτα ρητίο ἀοἱ πιω,” 97). σοι Ίνοσ 119. 

” Σξελθόντι αὐτῷ. Ἰοηπᾶ, Ἠοδίογ, Ὀματρο. 

Φου οι. 1. : 98, ποίο α, 

ν 4ρ8 Ἠο 6ΗΠΙΟ; 
5, Ἠγ.,  οοπΙπ]ο ἵ] δονίας, 

ο η ίμο {οι1ςς) ;”. ἐν τοῖς µνηµίοι. Ῥο ἐν ἵ5 τοπᾷοισᾶ ἵπ 
γ. ὃ (ἐν τοῖς μγήμασιν), Ἡ. Ὑ. ἨΝοβΙο, Ἰλαἷκοί, λιαιρο, . 
Οαπιρ., Τ]οπι., Ὀϊοἷ. Ὑ αἷς., Ὥνας., Ῥοσα, “ ἴπ πιομαπιοηδίςς”' 8 
Ἐν, « ἆφης Ίο βορι]ογος;””. Ὃο Ὑουίο, ““ ἴπ ἆοι Ὡοριᾶρηίεεοι,” 

ἆ «ῃο ΟΜΟ;” οὐδεὶ, Ὦοσμγ, η αἷοί, Θμανρο. 0ο οἱ. 3:31, 

ποῖο 1. 
5 «ποῦ 6ΥΟΝΙ” οὔτε. ἸΙζουᾶ., Οαπιρ., Τομ], Πο. (5 οεο.) 

{ α {ηαξ)” α[ζον “Ῥοσαιισο,” 1η ἴἶιο 1. Ἡ., ἶς ἀνορροά Ὦσ Ὁμαιρο, 

Ῥος]γ, γοξίοΥ, Ἰγακοί,, . Οαπρ., Τποπι Ὠϊοῖς., Ιζομά. Ί]οο 

19 ποὐμίης ἵπ {]ιο {οχέ {ο ἆσπιαιπά ἵδ. 

6 «ο/ῇοῃ Όσο.” Ἰοβίογ. Τις 18 ιο παθιναὶ απά Ῥτορου 

ονζον. 

Να Ἰηῇ Ῥσου Ὀηπαῦι”. διεσπᾶσθαι. Ἰλοπιδοῦ, ο Ῥπιοίς 

Ἠ]ιοίπις, «Ίο Ἰναὰ Ῥνείν”  Θο σον. 2: 20, Βορί, διέσπασαε του» 

δεσμούε σον, 1. Ἡω « Ῥαιδί ΤΙ ος, μο ἀοβηιίου οἳ 
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κΙκα ΑΛΜΠΕΡ) ΥΒΗΡΙΟΝ. 

{οὐίοις Ῥνο]κοη 1π Ῥίθοςβ: ποἱἔ]ον 
οου]ά απγ ιαπ ἴαπιθ Ίήπη, 

ὅ Απά αἰπαγε, πίο]Ώί απά ἆαγ, 

Ἡθ πας Ἱη ο πποππίαίης, απᾶ Τη 

Όιο {οπῇα, ουγῖπρ, απᾶ ορ 
Ἰήπιςο]{ σγΙ{] Είοπθς. 

ϐ Ῥπί π]ου ἷιο 5απγ 6οδας αἱ. 

ο, 11ο ταν απ πγονδ]άρροᾶ Πάπα, 
Τ Απά ον]θᾷ σπζ]ι α ]οιᾷ νοῖοο, 

απᾷ δα1ᾷ, πού Ίανο Τ {ο 4ο πι 

ἴποο, 6θδᾳς, ἐλου Φου οἱ ἴ]ο Μοςύ 

ἨΠ]ρῃ ἄοᾷὁ 1 αὔίανο {1θο Ὦ} 

αοά, ναί ἔχοιι ἑουπιοπέ πιο ηοῦ, 

δ (Έου Ίο δα1ᾳ Πίο πα, Οοπ1ο 

οπί οἳ ο πΊαῃ, ἔλοι Ἀπο]οα 
αρ.) 

9 Απά Ίο αβ]οᾷ Ἰάπι, ναί ἐς 
Ών παπιθῦ. Απά Ἡο απρπογος, 

βαγίης, ΜΥ πα1θ ἑν ορίου: {ου 
Ἠγ6 476 ΠΙΑΗΥ. 

10 Διά Ἱο9 ῬορδοιρἩ{ ΠΠ πο] 

αππηκ τησ”. 
ες 5 5 .ν 4 ε / ΔΝ 

σθαι ὑπ' αὐτοῦ τὰς ἀλύσειςο, καὶ 
Ν / / 9 υ 

Τᾶς πέδας συντετρίφθαι, καὶ οὔ- 
Ν ή / 9 

δεὶς αὐτὸν ἴσχυε δαµάσαι: ὃ καὶ 
Δ ΔΝ νΝ ε / 3 

διαπαντος νυκτος Καὶ ημέρας ἐν 
ο) / Ν 5 .ν / 

τοῖς ὄρεσι καὶ ἐν τοῖς µνήµασιν 
ο / Ν / 

ἦν κράζων καὶ κατακόπτων έαυ- 
Ν / 2 9 Δ ΔΝ 

τὸν λίθοι». ) ᾿Ιδὼν δὲ τὸν ᾿Τη- 
- ω.. { 3/. Ν 

σοῦν ἀπὸ µακρὀοθεν, έδραµε καὶ 
/ » [ο] ’ 

προσεκύνησεν αὐτῷ, καὶ κρά- 
ξας φωνῇ μεγάλῃ εἶπε, Τί ἐμοὶ 
καὶ σοὶ, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ 
τοῦ ὑψίστου; ὀρκίζω σε τὸν 

ὃν ΔΝ / 6 9 

Θεον, μη µε βασανίσῃς' Ὁ ἔλεγε 
Ν ». ο 3 Ν α 

γὰρ αὐτῳ, ᾿.Ἠξελθε, τὸ πνεῦμα 
Ν / Αα 

τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. 
3 / Ν 

ὃ ]Καὶ ἐπηρώτα αὐτὸν, Τί σοι 
/ 

ὄνομα; «καὶ ἀπεκρίθη, λέγων, 
Ν / ΄ ν 

«Ίεγεων ὀνομά µοι, ὅτι πολλοί 
΄ 

ἐσμεν. Ἰ Καὶ παρεκάλει αὐτὸν 

ΞΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΗΡΙΟΝ. 

αδυπᾶον Ὦγ ΕἨΐπι απᾶ πο {οὐίοτι 
Ὀτοίθη ἵπ Ῥίοσθ5: που οοπ]ᾶ 
ΑΠΥ 016 Ίαπιο Ἰάπ, Απά αἷ- 

παγ», πὶρ]{ απᾷ ἄαγ, Ἡθ τγας /Ιπ 

Ώιο ἴοπβ απ 1η πθ πιο {θΙηΒ, 

Ἰουγίηρ οαῦ, απᾶ οπ{ πρ Ἠαπηβθ]Ε 

Ι{ῃ βίοπθ». Ῥαῦ πλου Ίο βατ’ 

ᾗσρας χίαν οῇ, πο ται απἆ τάἱά 

ΥΟΥΟΥΘΠΟΘ ἴο Ίάπαι, απᾶ ποτ]ες 

οαἡ π(] α 1οπᾶ γοῖσο απᾷ βαἷζ, 

Ἠιαῦ αγο Τ {ο ἆο πι οο, 

7 ορᾳ8. 90η οῇ {πο Μος Ἠ]ρ]ι 

οά ᾖ Τ ἱπιρίοχθ ὧιοο Ὁγ ἀοά, 
Όναί νοι {οτπιθπ{ πα ποῦ»» (ου 
Ίο αλαᾶ ραῖά {ο πα, Όοπιο οτό 

οἱ ο Ἱπαης αποίσαη ρῖχ10.) 
Απά Ίο αδκοά Ἠΐπα, Ἡ]ιαί 15 Πι7 

παπιο Απᾶ 11ο εαϊ(ῃ {ο Εῖπι, 

ΜΥ πατηο 5 ἹσσίοἨ, {ου 19 8ο 

ΠΙΑΏΥ.. «Απᾶ Ίο Ῥοβοιρμί Ἰάπι 10 

“ Ῥανςί. ο Ἰγορείου 18, “ Το Ῥνορ]ς ο) 1οηά ὮΥ {ονου οὗ Υἱο- 
19μοθ,”) 

! 1 νο {οπ1ος απᾷ 11 ιο πιοππίαίπς ; ἐν τοῖς μνήκασιν 

μαὶ ἐν τοῖς ὄρεσι. ἍΤλίδ 18 ἐλο γοαβίηρ οἳ σρασβ, βολο]», 

Ίκπαρρ, Ἠέμπαυἃ, Ἰωποβπιαηα, Γβομοηᾶουί. Τὸ 19 τοσοση]ποᾶ Ὦγ 
Βτηήας, Ὑ υἱσαίο, απά αρργονοᾷ Ὦγ Ὦν{σθοῖιο αιιά Ὦ]οοιμ[ο]. 

) α«ουγίης οπῦ 5 κράξων. ἘῬου. Όσο οἩ, 1 : 26, ποίο 5, 

καν ος” ἀπὸ μακρόθεν. “Αίας Ἱ πο τοδ]οίοἆ {ο 
Ῥοσίίο Ίβησμασο, «ΑΙἰθεπη(ίγο γοπάσγίπᾳα, “ οπι Π,. Τη ρνοβρηύ 

Ὥδασο ιο οηἱνα]ομύ 16, “αὖὐ ο ἀἰδίαμοσ” «Ίαν ο()”” οσο 1 
Ώνο Ἡ,, Ὑ,, ἄομ. 4414. Ἀπὸ, 2134. 4 Μαπι 15.11. Ἠριι, 
2 «19. 

1 ἀῑᾷ πογοτοποο {ο Ἠϊπι 1”. προσκύνησεν αὐτῷ. Ἠοῦ. (πι 

υογῦο), “ἷα Ν. Ἐ. απᾶ ϱοηογαΙ]γ, {ο «ο Ί6υςΥεΙεΟ Οἱ Ίιοπιασο 1ο 
απγ οπο, πκιμ]ΙΥ Ὦγ Ἰαιοσ]ίηρ οἳ Ῥνοβίναξίης οποςβο]/’ Ῥο[ίονο Πΐπι; 
Βορί, νου ἨΝ]ογο {ου πηππῦπι ΄{ο Ώου ἆονα, ἴο ρυοδἰναίο οµ05”- 
ρο]Ἡ ἵπ ονοθµσο.”. Θο Βορί., 2 Θυπι. 9 10, καὶ ἆπεσεν ἐπὶ 

πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ, Ἡν, Ἡ., “Ἰο [0] οἨ 

18 [που απᾷ ἀἷά χονογοποθ {ο Ἠίπι” 1 Ἰ1ηρς 1 : 81, προσεκύνησε 
τῷ βασιλεῖ, 1. Ὑ.ι “' ἀῑᾷ Υονογθηοο ἔο ἴ]ο Ἰ0πς,” 

1έουεγσπος Ῥηλᾶ Ίο πποη, ἵδ πο Ίοησου Ἰογηιοί « πγοιςήρ.” 

Ίπομοο, α πουὰ ανηίο], ἵπ Ώγορθηῦ πδασο, ἱππρ]ίος ἴνο αζογαβίοι οἱ 

Ένα σα {, ἶ5 1655 αοσηνα{ο Ἰογο, απ] ἵπ βἰπιί]αν Ἰηβίαποσς, έἶλαν οπς 

ίσο] Ἠας ΡΥΙπΙαΥΥ το[σνοποο {ο Εναῦ αἰίαᾷο Ὦ) πηλοῖι έἶνο αρον]- 
ου) γ οἳ Ῥοψου ο ταῖς ναβ ἱπάἰσα{σς, 

” αργγίης οαῦ; ” κράξας, Ἰακοί, 06 οὗ, 1. : 26, ποίο π. 

. μοι εαρρ]οπιοπίαγ “ ἴλοι”. οἳ Ἡ, Ὑ. 18 βαρογήποιδ. ἎΝο 
βυρρ]απιοηύ 1η Ἐ]οἷς., Οαπιρ., ο Ἠγούίέο, 5. Ἠγ., 1Ρο0. 

9 4 Ἱπρ]ουο 1ου; ὀρκέξω σε. Οαβία]ν “ ορίοείου {ο.”. Ἔ]μο 
νοιρ Ἠογο Ίας ἴλο 8οηςο οἱ “ οῬίοξίου,” “ {ο ἐπιρίογο γομοπιοη!]γ,” 

ἁ το Ῥοβοροϊιι”  Βνοίδο], (ὖπ Ἴοσο)ι “ οὐείογ. 8ο 1 Τ8ος:, ὃ : 21, 
ὁρχίδω ὑμᾶς τὸν Κύριον, Ὦ. Ὑ., “1 εἶιαυρο Τοι ὮΥ ιο Τιοιᾷ.” 
Τη ο ρανα]]ο], Ίπκο 8 1 28, δέοµαέ σου, “Ι Ῥεεοθοα ου,” 
Ῥ]οοπι{. (Ν. Τ.) τοπιαχ]τ6 ου {ίς νου), « Ίουο (α5 ἀγοίας, Ἡοκοι- 

ηχθμοι, απά Ιζαήπο] Ίαγο Πουσ]θ) 1 Ίαβ {1ο ἴσχοο οἱ ο7ο, οἳ- 
{οσίου ἰο ρου Ὁσουπι” Ἐπί, « τοοίο οχρ]ἰοιΙ{ ατοᾶις, οτο, οἳ- 
ἰοσίου {ο ρου Ὅσοιπι” Το οοἰ]οηπίαίὶ Ῥίναθο ἵπ Επο]ϊς]ι “(ου 
οᾶς εα]κο, 1. Ὀαδοσσ]ι οι” Πας {16 βαπιο {οχσο. Όοπιρατο Ἡο- 
τασθ, Ῥ. 1. 09 81: 1, “ρου οπιηο ἴο Ώσοος οτο 1 προ «Ιἵπι- 

Ρίου”. (οισ]ι α πιο-ὐ [καί Ἱνουὰ) ἴπ ονζσυ το πια]κο α ἀἰδίῆπο- 
οι. αἴπί]ας {ο Ενα οἳ ιο αχί, Ὀούποση ίβ Ῥαδβασο απᾶ {ο 
ρανα]]α], 11ο 8 : 28. 

» Ας ἴμο ἰοχί Ἆας Ὁ οοἶο” αἴἴεν βασανίσῃς, ἂν ΒΟΠΠΙΟΟΙΘΗ Ίας 
Ῥοομ Ῥ]ασθά αἴνου “ποί” 

α ὁ Ἠπᾷ ραίά :”. ἔλεγε. Ἐγπάα]α, Ἰακοβοα]ᾶ., (α. Οπππρ., Ὁΐοῖς,, 
Ῥ]οοπαί,, Ίοινοσιπο, “ Ἅιονο Όλο γο]ηί]ου οἱ πιο ἰ6 επ[ἸοἰθηΜ]γ 
οἶσαν ᾖνοπι ο οοπ{θχῦ, ἴο πονθὺ οωη Ῥο οπιρ]ογθᾷ Ιηβίοαά οἳ 
Ὠιο Ῥ]αροι[οοῦ, η πα αάσοη, Βαζ, 191. 8. 

τα γ]οιω.. Θοο Υ. Ἱ, ποίο Ἡ. 

. αρ ρα (μ  Ὁπατρο, Ῥοο]γ. «Δέγει αὐτῷ 18 ὧπο τοπάίπς οἳ 

(Μοξῦασ]ι, Βομοίς, 14ο] ΤβοΝ., ΕΠ πιαήή, ΤπαρΡ, η τα., Ώ]οΟπι- 
Πο]ἀ, Ἐοῦ. (ἨΠαυπιοηγ.) 19 ἳ6 τοσορηϊποᾶ Ὁγ Θγνίαο αιᾶ Ὑπαἱραίο, 

Ἔ]ουο ἶ5 πο τοαβοπαδ]θ ἀοιδύ ἐναῦ ἀπεκρίδη, λέγω», 18 {ιο Τοχί, 

Ἠορορί,, 18 ουΤΟΠΘΟΙΒ. 
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ΚΙΝ ΖΑΜΠΕ) ὙΠΠΕΙΟΝ. 

ὑλαῦ Πο ποτ]ά πού βεηά ἐἨθπῃ απγαΥ 
ού οἱ {ο οοιιπσΥ. 

11 Νοι έμογο πναβ {λογο πὶσ] 
πη{ο ο πιοπηίαϊπ5 α ρτθυῦ Ἰογᾶ 
οἱ βπ]πο {θε1ης. 

12 Απάᾶ αἲ] ιο ἁοτῖ]ς Ῥοροισ]ιῦ 
Ἠΐπι, αγία, Βοπά 8 Ἱπίο Ίο 
Εππο, Όιαῦ νο πιαγ οπίου 19ο 
[πο Ἡ 

18 Απᾶ. {ου μγγΙζἩ ὀθρας ραγο 
θπι Ίθανγο, Απά Ίο τποἷθαη 
ρἱπ]{5 πγουί οπ{, απᾶ οπἱαγοᾶ ΙΠῖο 
ἤιο πΊΠο: απἆ 1ο Ίιογὰ ταπ νἰο- 
Ιοπ/{1γ ἄοπῃη α 5ἵοορ Ῥ]ασθ 1Πίο ᾖ]ιο 
868, (4197 πογο αροιι νο ἰἶοι- 
βαη(,) απᾶ νογο οἸιο]κοᾷ ἵπ Ίο 
εοα. 

14 Απᾶ ον ναί {ο ιο 
5πήπο Πθά, αιιᾷ ἰοιά ὁ ἵπ Όιο οἵγ, 
απά 1π πο οοιἩίγ. Απά ιο 
ποηό οπῦ ο 50ο π]αῦ 1{ παβ τμαί 
πα5 ἆοπο. 

16 Απᾶ ιο οοπιο {ο ὧοβι5, 
απά 5οο Ππη {μαῦ Ὕγαςβ Ῥοββοβδοά 
ψαζ] ο ἆον!], απά Ἰας Όλο Ἱοσῖομ, 
βἰὐήταο, απ οἸοῦμεᾶ, απᾶ 19 Πἱβ 
πολύ τη]πᾶ: απά 6 'γουο α[να]ά. 

16 Απᾶ ου ἐ]αῦ βαν { ἰοιά 
Όποτπι 1ου 1δ Ῥοδίο! {ο 11π [ιαῦ 

απΏηκ ΤΗΣΤ, 

πολλὰ, ἵνα μὴ αὐτοὺς ἀποστείλῃ 
ἔξω τῆς χώρας. Ἡ ἦν δὲ ἐκεῖ 
πρὸς τὰ ὄρη ἀγέλη χοίρων μεγά- 
λη βοσκοµένη" καὶ παρεκάλε- 

σαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίμονες, 
λέγοντες, ἸΠέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς 
χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθω- 
µεν τὸ Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς 
εὐθέως ὁ ̓ Γησοῦς. καὶ ἐξελθόντα 
τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλ- 
θον εἰς τοὺς χοίρους" καὶ ὥρμη- 
σεν ἦ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ 
εἰς τὴν θάλασσαν. ἦσαν δὲ ὡς 
δισχίλιοι' καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ 
θαλάσσῃ. ᾗἹ Οἱ δὲ βόσκοντες 
τοὺς χοίρους ἔφυγον, καὶ ἀνήγ- 
γειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς 
ἀγρούς. 
ἐστι τὸ γεγονός: | καὶ ἔρχονται 
πρὸς τὸν ᾿Γησοῦν, καὶ θεωροῦσι 
τὸν δαιμονιζόµενον καθήµενον καὶ 
ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, 
τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα": καὶ 
ἐφοβήθησαν: Ἰὃ καὶ διηγήσαντο 
αὐτοῖς οἱ ἰδόντες, πῶς ἐγένετο 

16 

ἐξῆλθον ἰδεῖν τί 

ἨΤΏΥΙΡΕΡ ΥΡΗΡΙΟΝ. 

ιθαγποΡϐΙΥ λαῦ Ίο ποιτ]ά πού 

βοπᾷ {]ιοπα γΓαΥ οιό οἱ {ο οοτιή- 

Ώγ.. Απ ους παξ {ιθυο "πθα 11 

"0 πιοππίαίη α ργοαῦ Ἰοτά οἳ 

ΒΨΙΠοΟ {ορᾶΐπς. Απάν Το ἆο- 12 
ΠΙΟΠΡ Ὀοποισ]ιέ 1ήπι, βαγ1ηρ, Φοπᾶ 
Ἡ5 ἰπᾖο {πο π]πο, Ὅμαῦ πο ΤΑ 

οπύου Ἰπίο {λοπ, Απά Ίππιθ- 19 

ἀἰαίο]γ ὦ σεις ᾳατο {λοπι Ίσαγο, 

απᾶ πο ππο]οαπ ρρ]χ{5 οπή 

ο{.απά οπίοτοᾷ 1πίο ἴ]ο Υπο: 

απά ἴ]ο Ἱονά Σπε]ιοᾷ ἆουη Σύμο 

βίοερ Ἱπίο ἴμο 5οα (1ογ ποιο 

αροιύ έπνο ἐμοιδαπς), απ πγουο 

οιο]κοᾷ Ίπ ιο βοα. Απά ἴοδο 
πο «(οᾷ {λθια, Ποᾷ απά «.ο- 

Ῥροτίςᾷ ὁὲ ἵπ Ὠιο οἱ απᾶ Ἱπ Ίο 

οοιπίγ. Απά Ώιογ ποπ οι 

{ο 5οο Ὑηαί 15 πας Ρίμαῦ Ἰαᾷ 

Ῥ6σπ ἆοπο. Απά ΊΊογ ο0πης Το 

2ο5δ15 απᾶ β90 «ἴλο ἁσπιοπίας, 

4ΥΥἨΟ Ἰαά Ἰαᾶ {19 Ἱεσίοι, Βἰί- 

Ὠπσ απά οἸοίμαῖ, απά ἵηπ 18 

Πρ πιπά: απᾶ 11ου Ἱογο 

α[ναῖᾷ. Απᾶ ἴποβο π]ο 5αἩ 16 

{έ, 1ο]ᾷ νοπη Ίου 105 Ῥοίο]] πο 

εἰ οηγΠΟΡίΙΥ ;”. πολλὰ. 

ἠιουσλύ ους, 

Ὕψεβισγ, Ὠἱαῖς., 

Ίπποι. ΤΠ οπαησο Ἰ8 πιαζο ἵπ οοπ/[οηἨ παν “νο οχἰδίης 
εἰπίο οἳ οαν Ιαυσαασο”. ὁ Ῥα]σπισπεε’ ποῦ “ Πεφισποι,”. 15 ἴλλο 

Ὑπακοβο]ά, Οαπιργοί!, Ώπ αἰουπαξίνο, “ἐο Ῥγοοϊρίος” 
δὲ τῇε Ἀραβίας κρημινοὺε κατεθό 

Απαρία, Ότοκοπ ρισοἱρίοςς.Ὀ 

Ὀ]οῦ, Βου]. Ἠ. Τ., σαρ. 88, ἀπὸ 
ὤγοτας, “ Όαί ος ιο οἶζο {οπνατά 

“ποπ”. Θµατρο, Σοοµγ. 1Τηβίοαᾷ ΟΕ τοὺε χοίρους οἳ να 
πα Ἐγσ ο πρὸς (τῷ ὄρει). Ώ]ανρο, Ῥεο]γ. Τοῦ, αγ, ὁ Ἡν τν 

Ώιο ἆαήίνο, πρὸε 1ΠΑΥΊ6 α Ῥίασο οἳ οῬ]οοί, ὮΥ ἴ]ιο εἶά οἳ πη]ήσ] α 
Ῥοσβοῦ ος ἐμίης 16. Ῥ]οοπαί, (8. Τ.),  ασία πιοπίσηι) 

Ἡ Πιο πιοπηίαίη,” Ὁματρο, Οµπρ., Πίοι., Ῥοουιγ. Τῷ ὄρει 
Ἰ6 πο γοαβίηο οῇ ]οδρασβ, Θο]οία, Ιζπαρρ, Πππαηπ, 1μασ]., 
Ἰηβομοιά,, Ὦ{ήεο]ο, Ῥ]οοπιβο]ᾶ, ο ἵπ ἐν ρανα]]ο], Τακο 8 : 89. 
Ῥ]οοιηί, 5175, “6 χοαβϊπς 15 {οπηά ἵπ ιο ρυοαίε Ῥανῦ οἱ ἴ]ιο 
Μ., ανά που]γ πο γν]οἰθ οἱ ἐνο Ὑουβίοπς.” 

Ἡ πάντερ οἳ ἴμο Τοχῦ. Ἱοσορί. 18 τε]οσίοᾶ Ὦγ 1ος), 9 οἶνο]α, 

ΤΠ έπαπη, δολοπάονί, Ῥ]οοπιβ, Ὦἱίσβομο, Ἰοῦ γοσοσπῖκοᾶ ὮΥ 
Ογι]αο ο) Ὑπ]σαίο. 

5 γαθησᾷ ι”. ὥρμησεν. Ὕοβίογ, Ὑαἰκοβο]ᾷ, Ἰζοπᾶ,, Φμαιρο, 

Οαπιρ., Γ661Υ. ἘῬοἱρ., “ εἐονίοᾷο ;”. Ώο Ὑοαίΐο, “οὐήγλίο;” Ῥστα, 

αγιος. Ἠοῦ,, Ῥνοίβοῖι, (η υεγύο), “ ἀϊοίέαν, ἆο οο απ {ορία ΟΙ η 
Ἱπρούα. Ρο Λος 19 : 29. 

Σ «Πιο Εἴρορ1”. τοῦ κρημνοῦ. Ἠγοβδίογ, Ιζομᾶ., Ῥοο]γ. Ας 

Ἐοχί. Ώεσορί,, ἀπ]οθυασ]ι, Ῥομο]α, Ιηαῇβρ, ΤΕ 0, Ἰωασμ., Εϊδολοπά, 

τοις αὐτοὺς. ο Ῥοῦ. (ΠΠαἳπΙουγ.) 1ηίή. το]οσίς τοὺς χοίρους. 

γιΐσ, ος: σον ας οσιὸ», 

κ αγορονίος ἀργολαν (αηβίοαᾖ ο ἀνήγγειλαν;) ἵδ ἴλιο τοπί- 
ἴησς αἀορίοα Ὁγ πίοβδασίι, Βο]οίΣ., Επί. Ἱπαρρ, Ὑαΐου, Ἠαοί, 
Ῥ]οοπι[:, Ἠ{μ., Πἰςο]οπᾶον!, Ἡ ου. (Πα ὐπιοῦγ.) Έμο γοῦ πας ιο 

6θηςο Οἱ ῥσαγίπς πσως, οὐ α πισδδασο, [ΥΟΠΙ Ο19 Ρ6Ι5ΟΠ ΟΥ Ῥ]αςο ἴο 
Ωποίμον, ἨἘοῦ., “ {ο χορονί.”. Ἰάἀσ]Ι, Ιζοπᾶ, 8ο (8, Υ.) Λο 

4145, 1 Όον. 14 : 25. 

Ρα Πιαί Ἠαᾷ Όσοι ἄοπο;”. τό γεγονόε. Γαιοί, 138, «(αι 
θεβοί) φποᾷ ασοϊἰᾷσναῦ ;. Ὥσσα, “ [ᾳπίά 1ιᾶ οξδοί] αιιο {ποῦμπι 

Πιογαί) 

Όσο ο]. 1. : 532, 94, ποίος. 

ἆ «πο Ἠπᾷ Ἠαᾶ;”. τὸν ἐσχηκότα. ἸΙοηᾶ, ὮοςἩγ, ἸΓορ]ογ. 
5. Ἐν. “ απἱ αγαῖξ ου. Εβδ Ῥαχί, Ίας ο {οσο οἱ αν Ῥ]αροτέ, 

Έπο]]ορο, ὃ 60 :6. Θο0 ἑωρακότες, «οἳἨ 4 : 45. 

ο {ο ἁσπιοπ]αο,” 
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ΚΙΝα ΖΑΝΕΒ) ΥΕΠΡΘΙΟΝ. 

πγαθ ροββοβδοᾶ πηΙζΠ ιο ἀον1], απά 
αἶκο οοποογηίηρ 111 ΒΙΠ6. 

17 Απ 0ιογ Ῥοραπ ἴο ΡγαΥ 1ά1α 
το ἀορανί οπῦ οἱ ιοί» οοαβίς. 

16 Απά πΊιοη Ίο Ίγαβ οοΙηο Ἱπίο 
ιο 5Η1ρ, ο λαοί Ἰαά Όδοι Ῥος- 
Βοβ5οά ππϊέ] 1ο ἄογι] Ῥγαγοά Ἠΐπι 
Όιαί 11ο πησ ιό ο αν δι Πα, 

19 Ἠον)οῖζ, ἆοβις θι/16ιο Ἰΐπι 
ποῦ, Ὀα{ βα1 δι απ{ο η, ο Ίοπιο |” 
{ο Ώιγ Οήοπᾶς, απᾶ {ο]] ἔ]οπι Ίου 
δτοαῦ Ὠήπσς {ο Ἱογᾷ Παδι ἆοπο 
Του ορ, απ Ἰαὐ]ι Ἰναᾷ οοπιραβδῖοπ 
οἩἳ {οο, 

30 Απᾶ Ἱιο ἀορανίσᾶ, απᾷ Ῥορ αι 
{ο ραΡρΗδ!ι ἵπ Ώοσαρο]ῖ5 µου οτοαῦ 
{ηπσ8 ὧοθιι ια ἆοπο {ον Πήπι, 
Απ αἱ] που ἀἱᾷ τηαν νο]. 

21 Απά πΊοη 6 οβης Ίγαδ ραρδοά |» 
οπου ασα]π ὮΥ 5ΗΡ ππίο ἴ]ο οὔμοι 
5ἱᾷο, πιο] Ῥοορίο ραΐ]ιοιοᾷ τππίο 
Ἠϊπα: θπά Ίο Ύγας πίσ] τπίο {]ιο 
β6α. 

απ ΤΕΝΤ. 

τῷ δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ τῶν 
χοίρων. 3 καὶ ἤρξαντο παρα- 
καλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν 

ὁρίων αὐτῶν. ή Καὶ ἐμβάντος 
αὐτοῦ εἰ τὸ πλοῖον, παρεκάλει 
αὐτὸν ὁ δαιμονισθεὶς, ἵνα ᾖ μετ 
αὐτοῦ. ὮἨ ὁ δὲ ᾿Ἰησοῦς οὐκ ἀφῆ- 
κεν αὐτὸν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, 

Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς 
τοὺς σοὺς, καὶ ἀνάγγειλον αὐτοῖς 
ὅσα σοι ὁ Ἱύριος ἐποίησε, καὶ 
ἠλέησέ σε. 3 ἸΚαὶ ἀπῆλθε καὶ 
ἤρζατο κηρύσσειν ἐν τῇ «Ίεκα- 
πόλει, ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Τη- 
σοῦς. καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 

ΚΑΤ διαπεράσαντος τοῦ 
{ησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς Τὸ 
πέραν, συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ 
αὐτὸν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασ- 
σαν. Ὁ Καὶ ἰδοὺ, ἔρχεται εἷς 

ἨΙΙΥΙΡΡΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

ἀθειποπίαο απᾶ οοποθΓηΙπϱ ᾖ1θ 

8ἱπθ. Απάᾶ 116Υ ῬοραἨ {ο 16η- 1Τ 
{γοαί πι {ο ἀθρατί ἔγοπ ὁμοῖν 
Σρονᾶσις. Απά 'α5 Ἰο ποηῦ 18 
Ιπ{ο ιο βΠήρ, 16 πο 1αάἆ Ῥοο. 
Ῥοββοβξοᾷ πι ο 4οπιοηΒ, '6η- 

{θαῖοά Ἠϊπι ἴλιαί Το ΙησΠί Το- 

πιαίἩ Ἰνϊ(]ι Επι, ΚΑ πά γούᾖο ἀῑά 19 
ποῦ οα[ον Ἰήπ, Ὀπί δα] 1ο 

Ἠϊπι, «ο Ἠοιπθ {ο ΤΗΥ Ώ]οπάς 
αᾶ ο] ποπ Ποπ πγισ] Ίο 

1ιογᾷ Ἱαῦι ἆοπο {ου ποο, απᾶά 

π]ο{Ἡ ρίοὰ ιοο. Απᾶ Ίο ἆο- 30 
Ρατίοᾷ απά Ῥοσαπ {ο ρα] ς]ι 1η. 

Ῥοσαρο]ς «Ίο ΠΙπΟἩ 9 οβ18 ηαᾶ 

ἄοπο {ον Πΐπ, Απᾶ οα1] 2ΥΓΟΙ- 

ἀοιοί. Απᾶ που αἆθδις ας 21 

ῥαβσοά οσον αθαίπ. Ἡπ. ἴμο ϱΠ1ρ 

{ο ιο οὔ]ιον δἰάο, α ϱτοαυί ον οπᾶ 

σαὐ]ιογθᾷ {ο 1; απ 11ο Ίαβ 
Υ ἴ]ιο 6οα-θίάο, Απά Ῥο]οίά, 35 

5 Το ϱαρρ]απιοηύ “αἶἰκο”. οί ἐἶνο Ἠ). Ἡτ. 15 εαρονῄπος, 
ἀνορροά ΏΥ ὙΜοβίοΥ, ζομά., Οαπιρ., ποια, Ἠγαἰκοβο]ᾶ, Ῥουμγ, 
Ὀλαυρο, 

Γ αρηορῦς” παρακαλεῖν. Οππιρ., 
Ίμ]κο 15 128. Ἱ σον, 4:19. Ἱ "πα, ὃ 

6 αῬογάοις)” Πἡήςδ ΠοΙΗ, 1 
5ΑΠΊΟ βἰσπίβοσίῖοη αδ ὅρος, τν Ῥουπῇ, 

τὰ ὅρια, ἵλα ὑοιπάατίσα, ὑοιιιν ο έἱ61. 

ς/ 
οριωγ. 

Ίοπσον ο Ῥγορον οηἱνα]οηέ [ου Εής νγονς, 

ου α1]γ νο] πάογβίοοά ἵη {ᾖο βοηκο οἱ «ορίου ”. ος « {οΙΜΟΙΥ,” 
ππᾶ 15 Όλο αὐναπίασο οἳ ροΐπς α « ρἱο]]σαὶ ννονᾷ,” 1 15 ἆθοπηος 

118. Τ Ἱανο νοπᾶσγαὰ 

ὅρια υπί(ουπι]γ “ Ῥονάοιυρ.” ο Ἰακοί, Ιζοπά,, Ῥοοςγ, Ἀδοοσπιο, 

γης, 1ρραδηλη5, σπα, Α]ουύ., Οαρία]ίο, ο Πίραςςὃ Τνου, 

πιοδύ αρριοργίαίο, 8ο (10, 9) Μαὐῦ, 4 

Ῥϊοῖς, 
οοηβπος;” Ὃο Ὑοίία, “ ποΠκοη.” 

Σ 4ᾳδ Ίο ποηῦ;”. ἐκβάντος αὐτοῦ. 

Ἠγούίίο, “ας ο 1 ας ο] {ναῦ.] 

Τ]ιδα., ου. ο 1, Ὑ. 

Σ1. 

βοαἱ; Ἰοησο, {τὰ 1ο ρἱινα], 

14 σ]]. 
1 θἰσηϊβος {ο ϱίασο ὑπολιιίσᾶ τον εσγἰαΐπι ὑουπᾶανίσ, παπά παἱσ]η, 

Ῥο χορτοδοπίο ϱΥγ οι Ιαέος 'νους «αἱ οί" οἨ, Ἠ/]οῃ. ἰ]νο Ὦοσπά- 

αγίος Ὕονο πού νο ἀσβιοί, )Υ « {ογρογι" 

Ἡγοβίαυ, Ιζοιάν]οῖς, 

Τς 18 

1 «μου πιπος ο 

πα Άρ0]1 Ῥ]δίος ς 

οἱαβεῖο τκασο, Ὠας το 

Ἠγ Ποβγαίδιη 

πουν γηιο]) 

ο αρ], πάντες. 
ϱ Οσαβί”. 1 πο » 

' Ρ «ΥΥΟΠᾷΟΥΟς; 
Α5 4“ Ῥοιζονς”. ἶ ρου]. ᾿ 

5 οὐφβο]οίο. 

---στάλω. Ὁλαυρο. 

αρρτορεα{ο, 

” Ῥαἱ π ὗθ 8Η1Ρ/ 

ΘΠΟΥΡο, 1οβ]ογ, Ὀ]οῖς, 

Ώιο αρπατοπίῇ! αυσγδαἰίνο [οσοι 

ὅσα. 

.|Ώο ἸΝοίία, «έ σνίο γ]θ]. 

ἠλέησέ. 
η] Ἰαά ρΙΨ τς. Ἠοῦ. (ην υογῦο), το ρίγ." 
«Ὕγῃου ἐιο το]αίίοι οἱ πιο 15 ει[Ποϊοπί]γ οἶσαν Ποπι {ο οοπίοσῦ, 
Όιο αογἰὲ οσπ Ὦο οπιρ]ογθά, Ἱπείοπά οῇ ἴ1ο ρου[οοίό” 

ἐθαύμαξον. 

ἐν τῷ πλοίῳ. 

16, Κομᾶ., Ἰαἰκοί., Όαπιρ., Ῥοο]γ. 

ή 15 πο ἐνπο τοπάίησ. «Ἀαὶ Ἠοιο α8 
Ἡο)., καὶ. οσο ο]. 6 : 19. 

Ὑμακοί, Ἰζαπᾶ,, Ὠ]οῖς, Ποῦ. (ὅσος). 

Ἰζομᾶ., ἨΓαζοί, “ Ῥϊσοᾷ ; 3. Βμαυρο, 

Ῥπζαη., 2191. ὃ, 

Θου ν. 19, ποίο Ἱ. 

Ἰζοπᾶ., Ὠἱσίς,, Οαπιρ., Ἱναἷκοί., Τ1οπι. 

ζομᾶ,, Ῥοο)γ, Ποῦ. “ ἨΜατνο]” 

α «Ίος Ἰαᾶ ραςδοᾷ οὖου αραίπ;”.διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ 
Ὅοο]γ, ϱ ]αᾷ οιο5βοῖ ουος αρσαίπ.” 

αοχ]ςὺ ραχὑἱοἱρ]ο Ἰοΐμς τοπάσιοά ὮΥ α Παϊίο νοῦ, ιο ρ]αρον[οοί ἵς 
Φου Υ. ἃ, ποῖο. 

κ λαρίοπἆο ραςδαᾶο ὦοβαβ.” 

Τ]ιο 

Όσο αἱςυ οἩ, 1 : 98, ποῖο, ρου, 

ο (1, Υ.) οἷι. 4 : 96. Ὕος- 
Β. Ἠ 0, “ ἆαης Ί4 Ῥαγαπο ;” 

! α ορίτορίοῦ ο Θοο ν. 11, ποίο ᾳ. 

Ῥο Ὑοίία, « οὐ---Ρ]οίμοι 

παρεκάλει, 

} «πα]σμῦ γοπαία ο”. ᾗ,  Ἰοπάν]οῖς, 

ἁὐγίο; ”. Οαδίαὶ.,  αἲ ορςοί οἱ 6οπ]ος,’ 

κ « Απ γοῦ ο ἀᾷ πο βιῇο”.. Τησίοαᾶ οἱ ὁ δὲ Ἰησοῦς ο ἰἶιο 

Ποχί, Ἑοοορί, ἀπίοθῦ., Βο]ιο]σ, Πεσλοιᾶ,, παρ). Πα, Ἐν, 

χορᾷ, καὶ οὐκ. Ποοορηϊποά Ὦ} Ὀψιίαο ππᾷ Ὑαἱρ. 8ο Ώο Ἰνοίίο, 

Ίου, «οι ἷω Ώαχσα:”. ο], οι οί οἱρ;”. Ὃο ἩΓούίο, « ἴπι 

Βο]ή[ο”  Οοπιρανο ο, ὃ 19. “ΒΥ βήρ” παν οορίεά ἴτουι Τγη- 

ᾖαίο, Ίο αγῖοίο {5 αφεοί]ίο -Ἴονο, απά β]οπ]ά πού Ῥο ἀτορρεᾶ. 
"ο αὖογο απαἰ]ιονί]ος αἲο οἵ οι] ἵπ ο[σχοησο {ο ο Ῥχορος τομάσν- 

Ίης οἳ ἐν, ποῦ οἱ πλοέῳ. 

: «Ῥγ {ο εοη-εἰᾷο;”. παρὰ τὴν Φάλασσαν. “ΝΕ ἄιο ασοις, 
παρὰ αἱρπίβοβ αἴοπς, ὑεσίο,' 44ο]. Τάς δουίοποο 15 οογΓος{]Υ 
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ΚΙΝ ΖΑΝΕΘ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

22 Απά Ῥο]ο]ᾶ, ἴἶιοιο οοπιθί]ι 
οπο ΟΓ ὧλο 111οΥ5 οἳ {ο ϱΥπασοσ 9, 
1.1ττβ ὮΥ παπος απά που Ί1ο β.1Υ 
πα, ο {611 αὖ ]ιῖς {οοῖ, 

28 Απά Ῥοροισ]λί ΐπι ϱγοαί1γ, 
μαγίηο, ΜΥ Πο ἀαισ]μίον Πο 
αἲ {ο ροῖηῦ οἱ ἀθαῦμ: 1 γα ἐλοε, 
6οΙπο απᾶ 1αΥ ΙΥ Ἰαπάς οἩ Ἠου, 
Ώιαί οἷιο 11.Υ 9 ἠθα]σά; απά 5]ο 
5Ώιο]] νο. 

24 Απά εσυ Ὑνουῦ γην ήπια; 
απᾶ πηποὶ. Ῥοορίθ {οΗογοᾶ ΠΠ, 
απά ἠιγοπσοά Πΐτη. 

20 Απᾶ ο, οογίαἶπ ΨοπΊαη υΙοἱι 
λαᾶ απ ἵδδιο οἳ Ῥ]ουά ἰποῖνο 
Υ6α35, 

260 Απά Ἰας βα{ῇσνοά πιαἩγ θήπος 
οΓ πας ΡΙγ5ίοίαΏς, απ Ἰαά βροπί 
1] Όλα 5Ἡο Ἰαά, απ Ίνας ποίλίηο 
Ῥούίονος, Ρα6 ταῦμθι ϱ1’οἳ ου»ο, 

ϱἹ Ἠγβοη δἶιο Ἰιαᾷ Ἱιοαστά οἱ σο- |” 
Βι15, οπππο 1π {πο ϱχ655 Ῥομίπς, αιιᾶ 
ἰοιισ]ος 115 οατπισπί: 

25 Του 5ἷιο εαἰᾷ, ΤΕ Τ ππαγ {οιιο 
Ῥαῦ 5 ο]οί]σς, 1. θα]. ο πν]ιοίο, 

29 Απά βὐταϊοΏίαναγ ο {οπη- 
μαϊπ οἳ οι. Ῥ]ουά πας ἀπίοᾷ αρ; 
απᾶ δἱιο {οἱὐ 1π Λο Ῥοῦγ ναί 5] 
πγαδ ηοα]οᾷ οἳ ιαῦ ρ]αριο. 

απΡΕΚ ΤΗΣΗ. 
ο / 3 / 

τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνοματι 
» / Ν ο) » / 

Ίαειρος, καὶ ἰδων αὐτον, πίπτει 
Ν ΔΝ / - κ 

πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. 3ὃ καὶ 
΄ ΔΝ Δ / 

παρεκάλει αὐτὸν πολλα, λέγων, 
4 9 ’ / 
Οτι τὸ θυγάτριὸν µου ἐσχάτως 

3/ ο 3 ΔΝ 3 ω) .) ο) Ν 

έχει ἵνα ἐλθων ἐπιθῇῆς αὐτῇ τᾶς 
χείρας, ὅπως σωθῇ καὶ ζήσεται. 
Ἡ Καὶ ἀπῆλθε μετ᾽ αὐτοῦ: καὶ 
ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολὺς, 

η] / 2 / 
καὶ συνέθλιβον αὐτὸν. 

) ΔΝ / 5 3 / 55 Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει 
4 9 / 90 

αἵματος έτη δώδεκα, 
Δ Αν Ν Αν Αν 

λα παθοῦσα ὑπὸ πολλών ἰατρών», 
καὶ δαπανήσασα τὰ παρ ἑαυτῆς 

΄ Ν λ ᾿ α 
πάντα, καὶ µηδεν ὠφεληθεῖσα, 

Δ - Ν ο 

ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλ- 
- / .. 

θοῦσα, Ὁ' ἀκούσασα περὶ τοῦ 

]ησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλφ 
ὄπισθεν, ἤψατο τοῦ ἱματίου αὐ- 

τοῦ. 35 ἔλεγε γὰρ, "Ότι, κἂν 
- , / -” ϱ 

τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἄψωμαι, σω- 
/ 

θήσομαι. Καὶ εὐθέως ἐξη- 
’ 5 Ν ο ο -ν 

ράνθη ἡ πηγῆ τοῦ αἵματος αὐτῆς, 
ιν ”/ . / [ή 3 

και εγνω τῷ σῶώματι οτι ταται 

καὶ πολ-. 

πΕΥΙΡΡΡ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

ἤιογο οοιποί]ι οπο οἱ ἴῇθ τ]ουβ 
οϐ ιο βγηασοσιο, οαἶταβ ὮΥ 

ΏαΠΠοΟ, απ]. πλου Ίο δα Π1πῃ, ηθ 

{ο]] αὖ Πὰβ {σοῦ, απᾶ τοπ οα{θᾷ 25 

Ἠϊπη «οαγποδί1γ, δαγίπσ, ΜΥ 1{- 

Ώο ἀαισ]ιίον 15 αὖ ο Ῥοϊπί οἳ 

ἀθαί: Ι γα ἐλσο, οοπιο απιᾶ 

Ίαγ ΠΥ Ἰαπᾶς οἩ Ίου, {Παῦ εἶιθ 

πιαγ Ῥο Ἰεα]οᾷ απᾶά 516 υπ] 

Ἠνθ. Απά "Ίιο ποπύ ην Ἠἶπις 24 
οπά α οποια ονοπά {οηοποᾶ 

1η απ αρτθξβδοᾷ Ο1 Πϊπα. «Απά 26 

ϱ, οθγαῖη ΊΝΟΠΙΩΠ 11ο μαᾶ Ἰαά 

οη ἶδβιο οὗ Ώ]ουά ὑπο]νο γσατς, 

απᾶ Ἰαά ειῇονοά ΑπιαοῇὮ Ποπι 26 

ΠΙΟΠΥ ΡΗγ5ἱοἴαἨ5, απᾷ ]ιαςά βροπ 

αἱ]. εναῦ δἶιο Ίτας, απ «Ίγας πού 
αὖ οἱ] Ὀδπο[ίοά, Ὀπῦ ταὔμου τοῦ 

0156, νανΊης Ποανᾶ οἱ όο5.ς, 27 

σαπιθ 1Π ἴμθ ουουά Ῥο]μ]πά απά 
τοιο]ιοά 5 οαγηουό: {0 5Ἡο 28 

βαα, “Ἡ ΙΤ '1αγ Ὀπί ἴοιομ 115 

ἀραγπιοηίς, ]. βἱια]] Ῥο Ποσ]οᾶ. 

Άπαά ΙπΙπιο(Ι.{ΘΙΥ ο Τουπίαἰπ 29 

οἳ ου Ῥ]οος Ίνας ἀγῖοα τρ; απά 

ε]ιο {οἱ 1η (ου Ῥοάγ ἰιαῦ 5λο 

χοπζσγοᾷ “«ὮΥ ο βοα»ρίάο,”. Τ. Ὑ., Μαὐῦ 

4:11. Λο 10:16. Ἴπιο ρΗχαςο ελου]ά (α5 {αγ α5 Ῥνορι]είγ υἩ 
ου) νο νοπᾶσνοᾷ τή [ουπαΙγ, 

ε ο ρη[νοαίος.” ου ν. 11, ποῖο {, 

πα ϱΠΡΗΟΡ{ΙΥ 7" πολλὰ. 
πιοπί]γ.” 

Σ Αγ Ἠνοι”. Κοπᾶ,, βμα1ρθ, 
ν «ο γοηῦ)”. ἀπῆλῦε, 

(σπονα. . Ἐν. 1] οι αἶα ; Τρου., 

κα Ώηροβθοᾷ οἨ 1”. συνέθλιβον. 

Το {λτουρ 16 ο,βο]οίο, 

Σ 6γ]ο Ἠαᾷ Ἰαᾷ τς”. οὖσα. 

(αοιἱϱί) δαπανήσαντα, ἵπ ιο ποχί ο]κιιδο, 
ἴ1λο 10. Ύ. Ὦγ νο Ῥ]αρου{. “ πα Εροπέ.”. Τμο ἔοηςο οἱ ἐ]νο ουαἶνα- 

Ο5 δις {οφιισπᾶὶ ἀοπιωπᾶς 
Ἑλμά ἵς ἀο[οούίνο, Ἱαγίης πο αονϊεέ ο Ῥ]αρον/οοῦ, 

ἡψαἷκο[,, Ὠϊοῖς, Ἰζοπά., Ῥεοιγ, Ὀλαρο, 

Ἰοπῦ οἳ οὖσα β]οιι]ᾶ ο ἵπ {]ιαῦ ἔσησο. 
1], 

: «πιο 5’. πολλὰ, 

Οαπυρ., λοπι., Που. 

Φου ν. 10, ποίο {, 

ἸΜεβίογ, Φπαρο, Ὦγηάαία, ΟΓαἨΠΠΟΥ, 

“Τ ϱο {πό 5”. Ῥος., 
"σίησ;”. Ῥο Ὑψοίίο, “ου ρ]ησώ” «Α5 ιο ποπήπαβίνο 5 ποὺ οχ- 

ῥιοβςοᾷ ἵπ {ο {οχῦ, απά αἱ ἴμουο ἶς πο οΏδοινἱϐγ α6 {ο ιο ασοηῖ, 
ἁλο ” ολοπ]ά Το οππρ]ογοά Ιηβίθαᾶ οἱ ἴἶνο εαρρ]ομιοηύ ὁ οσριις.” 

Ῥ]οῖς,, ΤΝ αἰκοβο]ά. 

υογο), '«ἰο 1055 τροὈ α ΡΟΙΞΟΝ 1 αν ουν: Τή 4ο], «ο ρυςςς.” 

Όσο οἩ Λέβω οι. ὃ τ 9, ποῖο. 

ἼγοδΙ6Υ, Εοο]ιγ. 

α γα ποῦ αὖἲ αἱ 

Ῥοσ]γ, « Ίνας ποἰμίης 
οἱ αἩ”  Ὦο Τάᾳσ]]. 

δα Πανγίηςσ ποσά ς 
Ὁμανρο, 

18 11. Μας 2118: 

(νοσπέ, '« γο]ο- 

ἡωῑκοί., Τ]ουῃ. « πῃ 

Του. (πι 

Ίὴμο ραγΠοῖρ]ο αι Οᾳδίαᾖιο, 

Ἰ Ῥτοροχ]γ τοπᾷσγοῦ ἵπ 

(οι σώξω). «. 1, 

Γ «λου 

«οὐ α διρρ]οπιοηξ. 

ο 4 Τ Τ πιαγ δι ἐοπο] :”. κἂν-- ἄψωμαι. 
ίίπσπονα, βπανρο, ΓσοἩγ, Οἱοις. 

4 σαποηίςς” ἑματίων. 

γ. 21, 1 χοµᾶσνος  ααγπιοη "1 11ο Τη, Ὑ, 
{ου οἰαησίηο; ἐ]ο χοηάσνίης Ἠουο, 
ὕιοςο νου0ς, 5 τοπάφνοά τπ[ουπ]γ. 

πηοηίς;”.. Όραμ. “ γορµο--νοςίᾷο:”.Ὑυς,  νοβυιοπζαπι- 
γοςμπιοπέππι τ”.. Μου, 

1µο)., « νορίᾷο---νορµᾳος;”. Ὡο λΓοιίο, “ Ιζ]οιᾶ--- 
ΙΙοίᾷ :”. Ἐο]ς., “Ι]οοῖ-- ΚΙοσᾶστου.”. Ίο Τ0. Ὑ. εορίος Τγπᾶα]ο. 

ο Τ ρα] Ὦο Ἠοα]ο ; 

1ο εοναί ραότῖο,” 

Ῥοποβίσς ;'. μηδὲν ὠφεληθείσα. επ, 
Ῥοποβίοί ; Ἠοῦ., μηδέν, 35 απἀνοιὈ, πού 

α. Βοΐτονος "" ἵ6 πο Ίοησον ουοηῇ. 

ἀκσύσασα. ἸΝπκοβε]ἆ, ἘσοςΙγ, ΤἩοπ1δοἨ, 

γπᾶα]ο, Οἵαππιον, 
Ῥοῦ. οἳ κἂν, “ Ἡ--- ρα”. Θο 

Ο1ρ., ο ἴ--ραἱ.” 

Ῥοσμγ. ο Όλο αἰπραίας ἐάτιον, 
Τιουο 15 πο Ποροςθἰγ 

Τμ οἶ]ον γουβίοῦς, ἐιο Ἰνους, ἵπ 

5, Ὦι, ὁ νδίσοπιοηί---γθίς- 

κ γοβ ποπ ζπι---γοδμποπία, 9ο Ίδναα, 

5 σωύήσομαυ. Ὁλαχρο, Ιζομᾶ., Που. 

«Της ατἠο]ο τῷ, Ιοϊποῦ γι σώµατε, ἶς οπἱνα]οπί 

{ο ἴἶιο ροββορβίνο ῬγοπουἨ,” Κάμπου, ᾷ 244,4. ἛἨσποο “Πες” ἵβ 



82 ΤΗΕ ἄαΟΡΘΡΕΗ ΔΟΟΟΒΡΙΝα το ΜΑΗΚ.- ΟΠΛΡ. Υ. 

ΙΙΝά ζΑΝΜΡΩΦ) ΥΠΗΕΙΟΝ, 

πα Ῥοββοβδθάᾶ ππΙζ] ἐλλο ἀθγ]], απᾶ 
αἶκο οοποθγπῖηρ; ἴ]ιθ βη/ΊΠθ, 

17 Απ ἴιογ Ῥοσαπ {ο αγ Ἱ]πι 
{ο ἀορανῦ οι{ οἱ ἠιοῖν οοαβί. 

186 Απάᾶ ποη Ίο Ίνας οοπιο Ἱπίο 
Όλο αρ, Ίο Παῦ Ἰαά ου Ῥος- 
βο55οᾶ πνΙ{] ιο ἀονΙὶ ϱαγοά Ἠΐπι 
Όαί Ίο πήρ]{ Ὦο σὲ ]ήπι, 

19 ἨΠονυοῖῦ, 6οβ15 θα οιοᾷ πι 
ποῦ, Ῥαῦ δα απίο Ἠΐπη, ο Ίοπιο | - 
{ο νγ ᾖΗοπᾶς, απιᾶ {ο]1 ἔἼνοιι Ίου 
βγουῦ ὑμῖησς {μο Τον Ἰα[ι ἆοπο 
{ου ποο, απᾶ Ἠαὐ]ι Ἰαᾷ οοπηραδείον 
0Η {μθθ. 

30 Απά Ἱιο ἀορανίοᾶ, απά Ῥοραῃ 
{ο ραβΗδΗ 1η ὩΏοσαρο]ίς Ίου σνοαί 
Ώπρς οθειις Ἱαά ἆοπο {ον Ίήπι, 
Απᾶ αἩ] οι ἀῑὰ πιαχ νο]. 

2ἱ Απά πιο νοβίς Ίγας Ῥαβςος 1» 
01ο; ασαἰπ ὮΥ βΗ1Ρ ππ{ο Ίο οὔ]ον 
βἱά9, ΠηποἩ Ῥθορ]θ ραΐ]ιογοᾷ ταπίο 
Ἠΐπα: απᾶ Ίο τας πἷσ] π{ο ο 
β6α. 

απΕςς ΤΡΑΤ. 

τῷ δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ τῶν 
χοίρων. ᾖ καὶ ἤρξαντο παρα» 
καλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν 
ε / 5» Β . / 
ὁρίων αὐτῶν. ἹΚαὶ ἐμβάντος 

Ν ο) 7 

αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον, παρεκάλει 
»Δ « Δ ας. 5 ᾽ 

αὐτον ὁ δαιμονισθεὶς, ἵνα ᾖ µετ 
5 - 19 « ..) . » μμ αὐτοῦ. "' ὁ δε {ησοῦε οὐκ ἀφῆ- 

κεν αὐτὸν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, 

Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς 
τοὺς σοὺς, καὶ ἀνάγγειλον αὐτοῖς 
ιά « / } / ΔΝ σα σοι ὁ «Κύριος ἐποίησε, καὶ 
5 / / ο 

ἠλέησέ σε. Ὁ Ἰαὶ ἀπῆλθε καὶ 
2/ / - 

ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ «Ίεκα- 
/ / / . 

πὀλει, ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ̓ Τη- 
. / / 

σοῦς. καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 
ς / α 

ΚΑΙ διαπεράσαντος τοῦ 
ω . / 

1ησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς Τὸ 
πέραν, συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ 
αὐτὸν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασ- 
σαν.  ἸΚαὶ ἰδοὺ, ἔρχεται εἷς 

ΈΠΥΙΡΘΠΡ ΥΡΗΡΙΟΝ. 

ἁσπιοπίαο απἆ «οοποθ/πῖπρ ιο 

5ΊΠ6, Απά {1ογ Ῥθσαπ {ο :6η- ΙΤ 
ὑγθαῦ Ἠήπη ο ἀερατύ {τοπ ἠμοῖτ 
Σρογάου. Απά 'α5 Ἡο πεπή 18 

Ἰππίο ο θΗἱρ, 116 πιο 1αά Ῥοαθῃ. 
ροββοβροᾶ πΙζΏ {ιο ἄοπιοπβ, 'η- 

{θαίοᾷ Πΐπι ἐλλαῦ Ίο ὑππὶσΠμί τ- 
πιαῖη ση(Ἡ Ἠήπα, ΚΑ πᾶ τοί]ο ἀῑᾶ 19 
ποῦ εαῇος Επι, Ῥαὸ βαϊδῃ το 

Ἠΐπα, (ο Ἠοπιθ {ο 17 {οπᾶς 

αμᾶ ο] ἶνοπι οι πΙποἩ Όλο 

Τιοτᾷ Ἠαΐι ἆσπο {ο) {θθ, απᾶ 

πΏοίῃ ρἱθ]οᾷ ορ. Απά Ίο ἆθ- 20 
Ρατίοᾷ απᾶ Ώθσαπ ο ρβ]15] ἴη 
Ώοσαρο]15 "Ίου π1αο] ἆᾖοβ15 παᾶ 

“ἀοπο {ου Ἠπ, Απά οα11 ΡΥοη- 

ἀθιοά. Απά π]οθτ. «θ5Η5 Ἠαᾷ 21 
Ραβ5οᾷ ουο» ασαίτ. τἰπ ο 5Π4Ρ 

ἴο ἴ]ιο οὗ]οι εἰάθ, ο ϱ1θαῦ ουογά 

οαλθτθᾶ {ο Ἠήας απἆ Ίο πας 

Υ ἴμο οοα-ράο. «Απά Ὀομο]ᾶ, 22 

5 ιο εαρρ]οπιοπύ “αἶκο” οἳ ο Ἡ. Ὁ. 18 βπρονβποις. 
ἀιορροᾶ Ὦγ ἸοβίαΥ, Ἰζοπᾶ., Οαπιρ., οι, Ὑλαϊκοβο]ά, Ἐ ος, 

Τ{ 18 Ώμαιρο, ἼμΓοβίογ, ἱοῖς. 
Ώιο αρρατοπέ! αυεγφαίτυο [οτσο, 

Τὲ 18 {νο Ίππο χοπάίης. «Καὶ Ίσο Ία8 
Ἠοῦ., καὶ. 96ο οἱ, ϐ 119. 

βμαωρο. 

{ αρπνουί τ” παρακαλεῖ». Όαπρ. Τ]λόη., Ὥοῦ, ο Ὦ, Ῥ., 

Ίμι]ο 15 : 28. Ἱ Οου. 4:15. 1 πι δτ1. : 

δ α Ῥογάοις;”' ὁρίων. 'ΤΗϊ6 ποπη, 1 οἰαβεῖο πδασο, Ίπς {ο 

ΒΩΠΠΟ οἸρηϊβοαβίοη 45 ὅρος, α Ὀουμά, ᾳοα]; πσπος, ἵα ἴἶο ρ]ανα], 

τὰ ὅρια, ἴ]ια ὑουπάαγίθς, ὐοιυιά, }οίεν. ἸἨμϊάάσοΙ]. ἩὮγ Ἠορναίεπα 
16 αἱρηίβες {ᾖε ρίασο ἐπο]ιάσᾶ τυλὑι οσγίαῦι δουιμιάαγσν, απ πιὶσ]νέ 

Ῥο χαργο5οπ{οί Ὦ} οι 1ΐου νους “ αἰδίοί” οὗ, Ὕ]ιοι. ἴ]ιο Ὀουπ- 
9γο8 Ἴνοτο πού Νο] ἀοβησα, Ὦγ «ἰογήογι  0οπ80”. 15 πο 
Ίοπσον α Ῥχορον οφπἱνα]οηί {ου Ειίς νονά, «Α Ῥογάσις” ἵς ϱοι- 

ονα]ἰή τνοιἱ αμάουρίοσα 1η {πο 66υςο ο “τορίον”” ος “ {θήίοιγ," 
απᾶ ια πο αζναπίησο οἳ Ῥοίης α “ ρου] γνονᾷ,” 15 15 ἀθοπιος 

πιοδὺ αρρτορηϊαίο, 9ο (1Η. Ὑ) Μαι 4:19. Ἱ Ἱαγο τοηᾷσνος 

ὅρια ιηϊ[οια]γ “ Ῥονᾶσιβ.” 9ο Ἰαἷκοί,, ζομᾶ., Ῥοσ]ψ, ονσοοιπο, 

Ῥἱοις. ασ. Ἑναδηις, στα, Μοπύ, Οαθίαᾖο, ϱ ἠμίρις 1”. Ίρου., 
ἁ οοπῇηςς;”. Ὀο Ἠγοαύία, “ποια.” 

5 «πα Ίο ποηῦ;” ἐμβάντος αὐτοῦ. 

Ὑπγοίίο, “ αἷς οἳ ἵπ ας Φον] Τ ταῖς.” 

ἕ 6 οηἱορίοᾷ 1” παρεκάλει. 

Ὕ/οδ]ου, Ιζοιάνίοι, ο 

Βου ν. 11, ποῖο ϱ. 

} απαὶσΏῦ τοις”. ᾖ. Ἰζοπβμας, ο Ἰλοίο, “ο-- Ῥ]οίροη 
αἡνίο; . Οᾳδία].,  αὖ ορςοί οἱ οοπ165.” 

κ ὁ Απ γοί Μο ἀἱᾷ ποῦ εα[ον”. Τμαίοαἆ οὗ ὁ δὲ Ἰησοῦς ο ἴνο 

ποχί, Ποεσορί., γὶοδο., Βολοίσ, Τβοποπά,, Ιςπαρρ., Εδ., Ἐν, 

τοβᾷ, καὶ οὐκ. Ἑοοορπίϊποᾶ Ὦγ Όψεις ππᾷ πρ. ο Ὀο Ὑγοίίο, 

”» -ᾱ 
1 Πο 1ηΠΟ] }”. ὅσα. 

Ώο Γοίίο,  σνίο νίο].” 

π Ρο} Ῥ1εᾷ ; ἠλέησέ. Ἰζουά. ἨΓαικοῦ, “ ρίοᾷ ;”. Ὁμαχρο, 

ἁἨα(λ. Ἠπά ρἱσ.”. Ῥου. (ἴν νετὸο), "νο Ῥίυγ.”. υπ, 1591. 8, 
«Ίου {ο το]αδίον οἱ πιο {5 βα[Ποἰεπϐ]γ οἶθαν [νοπα ἐ1ο οοπ{ασί, 

Έιο αογἰδὲ σαπ Ὦ6 οππρ]ογθᾶ, Ιηβίθαᾶ οἳ {89 ρου/[οοῦ, 

Φου γ. 19, ποῖθ τη, 

Ἰζοπά., Ῥἱσ]ς, Οαπιρ., η ακοί, Τποπι, 

Ἐομᾶ,, Ῥοοςγ, Ἠοῦ. “ Ματνο]” 

Ὑδαϊκοί, ἸΚομᾶ,, Γ]οἷς., Που. (ὅσος). 

πα ουν πηπσ]) 

ο 6]: 3 πάντες. 

» «πγγομάργρα ;” 

ἵ8 οΏρο]οίο, 

α α ἆοεις ναί ραςςοᾷ οὖου αραίῃη 1”. διαπεράσαντοε τοῦ Ἰησοῦ 

--πάλιν. ὈΠαιρο. ἍἝοοΙγ, “αᾶ ουοβθᾶ οσο; αρβίπ” Το 
αοχἰεὲ αν μοῖρ]ο Ῥοΐης χοπᾶονοᾶ ὮΥ α Παϊζο ΥοτΏ, {πο Ρ]αρου[οοί 15 
αρρνοραίο. Όσο Υ. 8, ποίο, Όσο αἲξο οἱ, 1: 58, ποίο. 12ο. 
«Ἠαρίομᾶο ραςδαᾶο ὁορερ.” 

τ «1ῃ {ο ϱΙΗΡρ ;”. ἐν τῷ πλοίῳ. Βο (Β. Υ.) οἩ, 4 : 96. Ἴψες- 

1ο, Ἰζομᾶ., ηαἰκοί., Οαπιρ., Γοοἱγ. Β. Έτ  ἆαπς Ία Όαπῃιο ; ” 
Ίδου, «σπ Ιω Ῥανοα;”. Ῥοΐρ., “ο Ἀοῦ ϱΗρ;”. ο Ὑγοίίο, “ ἴπι 
Θολή[ο”. Οοπιρατο οἷι, 5: 9. “Ἡσ 5Η” πα οορῖεά {γοπι Τγη- 

ἀαἱο, Τ]ο αγἠσ]ο ἶς αρεοῖῇο Ἴοιο, απᾶά ε)οι]ά ποῦ ο ἀνορρεᾶ, 
Ί]ιο αΏογο ααθ]ιονϊθίθς ατο οἶίοι] ἵπ 1ο[σγοΏσο {ο ἴπθ ῷγοροΥ Τοπίο” 
Ἱης οἳ ἐν, ποῦ οἳ πλοίῳ. 

5 αγ Όλο β6μ-θἰᾶο ;” παρὰ τὴν Φάλασσαν. "'ἨΙΕι Όλο αοοιβ. 

παρὰ αἱβηίθες αἴοπς, δεσίάο, 144 αἱ. Τής εοπίοποο 18 οοντοο[]γ 

ἐθαύμαξον. 



ΤΠΕ αοβΡΕΙ ΔΟΟΟΒΡΙΝά ΤΟ ΜΛΕΚ.--ΟΠΑΡ. Υ. 5δ 

ΚΙΧΝά σΑΙΕΘ) ΥΡΒΗΡΒΙΟΝ. 

22 Απά Ἰο]ο]ά, ποιο οοπιού] 
οηο οἱ {ο 1Π]ους οἱ {ο βΥπασοστθ, 
1αἴταδ ὮΥ παπιθ; απά ται 119 βΥ/ 
Ἠϊπι, πο {6]] αὖ ]ς {οοῦ, 

25 Απ Ὀορδουσ]ί Πτι ϱΥθα{1γ, 
βαγίηρ, ΜΥ Ἡδ]ο ἁαισηίοι Ιοῦ]ι 
οὐ ὑμο ροϊπί οἱ ἆθαίμ: 1] ταν ἔλοςι 
6οΊπΠο απᾷ 14Υ {Τ1Υγ Ἰαπᾶς οη Ἰου, 
Όλαίῦ 5Ἡο ἸπαΥ ὃο Ἠθα]εά; απᾶ εἶιο 
βα]] νο, 

24 Απά «εις ποπί πο Ε1πι; 
απᾶ ΠΙΟ Ῥοορίθ {ομΠοιοά πι, 
απά ἰλτοησθᾶ Ἠήπῃ, 

25 Απᾶ. α, οογζαΐπ ΟΣΗ μον 
μαά απ. ἶδδιο οἳ Ῥ]οοᾷ ἰποῖνο 
Υθατ, 

26 Απᾶ λαᾶ εα{Πογθᾶ πιαἩγ πο 
οἳ ΠΠαΠΥ ΡΗγΡίοἶαἨ58, απᾶ Ἰας δροπί 
α1] ὑιαῦ 5ο Ἰαᾶ, απᾶ Ίγας ποὐλ]πο 
Ῥοίέενος, Ὀα{ ταί]ει ϱΥ9υ που»ο, 

ϱἵ Ὢλοη «Ἡο Ἠαά οστά οὗ οο- |) 
8:15, οαπ1Ο 1π {ο ριο55 Ῥομίπᾶ, απά 
{οτο]ιοᾷ μ15 οατιηοπύ: 

28 Ίδου εἶιο βαἱά, ΤΕ Τ τηαγ {οπο]ι 
Ῥαΐ Ἰής ο]σίας, 1 δ]ια]] Όο πν]ο]ο. 

29 Απά εἰναϊσ]ιναγ Όλο {οι- 
{απ οἱ Ίου Ῥ]ουά πας ἀγίοά αρ; 
απά 5ἱο {ο ἵπ ᾖο Ῥοῦγ Ώιαῦ 5ἡθ 
Ύγ85 Ἠου]οά οἱ ἡιαῦ Ῥίασιο. 

αΕπΕΚ ΤΕΣΗ, 
Αν ./ 

τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι 
Ιάει ος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν, πίπτει κα 2 

πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὃν καὶ 
/ » ΔΝ / 

παρεκαλει αὐτον πολλα, λέγων, 
4 8 / / 
Οτι τὸ θυγάτριὀν µου ἐσχάτως 

2/ ο/ 3 ΔΝ ΄ ον δ Ὠω ΔΝ 

έχει" ἵνα ἐλθων ἐπιθῇς αὐτῇ τὰς 
χεῖρας, ὅπως σωθῇ καὶ ζἤσεται. 
ἓὰ Καὶ ἀπῆλθε μετ αὐτοῦ. καὶ 
ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολὺς, 

Ν / 3 { 
καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 

5 / - 3 / 

35 Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει 
4 3 / 20 9 

αἵματος έτη δώδεκα, ” καὶ πολ- 
Δ - Ν Αν ο 

λὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλών ἰατρών, 
/ . 

καὶ δαπανήσασα τὰ παρ ἑαυτῆς 
΄ Ν Δ 9 - 

πάντα, καὶ µήδεν ὠφεληθεῖσα, 
ν - Ν. - 

ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ: χεῖρον ἐλ- 
ω / . 

θοῦσα, "Ἱ ἀκούσασα περὶ τοῦ 
α 3 α 3 ο 

Ιησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ 
3/ σά δε / 2 

ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ ἡματίου αὖ- 
- Ἀ 

τοῦ" ὃ ἔλεγε γὰρ,, “Ὅτι, κἂν 
τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἄψωμαι, σω- 
θήσομαι. Ὁ ἸΚαὶ εὐθέως ἐξη- 

/ 8 - « 

ράνθη ἡ πηγἡ τοῦ αἵματος αὐτῆς, 
Ν 3/ - / ο 3! 

και εγνω τῷ σωµατι οτι ιαται 

ΒΗΕΥΙΡΕΟ ΥΠΠΗΡΙΟΝ. 

ἤνογο οοπιοί οπο οἱ 1ἱθ τα]ους 

οἳ ἴἶιο ϱΥπαροσ"6, οαΐτας Ὦγ 

Ὥσπης, απ. πν]οη Ίο βαπ Ἠΐπι, Ἡθ 

{ο]] αἲ ΠῖΦ {6οῦ, απᾶ «οπγθαίοᾷ 25 

Ἠϊπι "θαγΠΟΡ{ΙΥ, δαὔΐπς, ΜΥ Πή- 

{6 ἀαασλίου 15 αἱ πο ροϊπί οἳ 

ἀθαίμ: Ι γα ἐἶᾖοο, οοπιο απᾶ 

Ία7 {1γ παπάς οἩ Ίου, ]αῦ 5ἷιο 

ΠΙΑΥ Ὀο Ἰθα]θά απᾶ ιο υπ] 

Ἠνο. Απᾶ "ο ποπό αν Ἠΐπας 24 
απᾶ α οτθαί ονοπά {ο]οιοᾶ 

Ἠΐπη απᾶ "ριθδεδοᾶ οἩ Πήπῃ. Αππά 2ὔ 

α ορ αίἩ Ὑοπιαη ΥΠΟ Ίαᾶ Παᾶ 

αἩ. 15616 ΟΕ β]οοᾷ {πνοίνο Υοαυς, 

απᾶ Ἰαά. δαβογοά "πιάσον {9011 26 
ΙΙΑΏΥ ΡΙΙΥΦΙοίαΠ5, απᾶ Ἰαά εροπ 

α]] Όμαῦ εἶιο Ἠαά, απά «ας πού 
αὖ α1] Ῥοποβίοά, Ῥα{ ταίῃθυ ϱτου 

νου5θ, νηανίης Ἡοανά οἳ σας, 27 
ϱ81ηΘ 1η ἴ]μθ οτοιά Ῥολμ]πᾶ απά 

ἰοιο]οά 115 ραυπιοΏῦ;: 105 6ἶθ 28 

βαΐς, “Ἡ Ί πιαγ Ῥαῦ {οπο] 115 

ἀραγπιθηῖς, “1 Αα] Το Ἰοα]εά. 

Απά Ιπιπιοβ]αΐθΙγ ο {ουπίαϊη 29 

οἳ Ίου Ῥ]ουά Ίναβ ἀἆνίοα πρ; απᾶ 

5Ώς 1ο] ἵπ (1ου Ῥοῦγ ναί 5ο 

τοπᾷσγοᾷ “ ὮΥ {ο εοα-εἰάς,”. 1, Υ., Μαέ, 

411. Αοι10:0. Το ρ]ναθο οἹοπ]ά (α5 {αγ α8 ρνορυϊθίγ αν] 
α1]ουγ) Ὦο γοπάσνας τιη/[ογπτ]γ. 

ε “ρηαραίοᾷ.”. 6ο ν. 17, ποίο {. 

πα ὁ ϱΩΡΗΟΡΙΙΥ 1” πολλὰ. Θοθ ν. 10, ποίο ἵ, 
πιοπ]γ.” 

. γφηῇ Ἠνοῦ. Ἰοπᾶ., Εατρο. 
να Ἡρ ποπ; ἀπζλθει 

«οπογα, 
᾿εἶπσ.;”. Ωο ποιίο, “ου ρ]ηςσ.” 

κα Ῥτοβεοά οἨ;”. συνέθλιβον. 

Ὑψοβίογ, μαυρα, ῶγπάα]ς, ΟΤαππιου, 

ο, 1, ο αἷ]α;”. Ίρου, 1 ϱο Πιό] Ῥο]ς., “ ] 

ΑΦ ο ποπήπαῖνο 15 πού οχ- 
Ῥταβδος {π πο {οχύ, απᾶ αξ ἴλουο 16 πο οὐθοιγίίγ ας {ο Ίλιο ασοηῦ, 

«Το ” εἰλου]ά Ὦο οπιρ]ογοᾷ Ιπδίθαά οἱ {1ο εαρρ]οπιοπί “ οἷοριις. 

Ὥιο]ς,, ἸΝαἰκοβο]ᾶ, 

19 51. Ματς 2119: 

οὖ ο] 9ο Τά ᾳο]]. 

νοοπί,, “' Υο]ιο- βΙναυρο, 

Ὑακοί,, ῶλοπι, 

Του. (ην 

α- ἁγγας πο οἳ αἰ. Ῥοποβίοά !”. μηδὲν ὠφεληῦείσα. 
ΈσσοἩγ, ““πνας ποϊμίπσ Ῥοηοβίος ;” Ἠοῦ., μηδέν, 45 πάγοι), ποῦ 

“ Ῥούέονεά ” 16 πο 1οηαοΥ ο1ΟΗΕ, 

υ αἨρτίησς σαν]; 3. ἀκσύσασα. 
ι-] 

5” ἹΓ Τ πιαγ Ριύ {οαο] ; . κἂν-- ἄψωμαι, 
«σπονα, βπαχρα, Ὦοομγ, Ὠίοις, 

4 ραποηίβ}’' ἑματίων. 
γ. 2τ, 18 τοπᾶσνος “ ρανπιονῦ 1η ιο Ἡ, Ὑ., 

[ου οαπσίης έλο τοιάςνηρ; συ ο, 
ἤιρςο γουῦ», ἵς τοπᾶευσᾶ απί{ογπτ]γ. 

Ιζευᾶ., 

Ἰγακοβε]ᾷ, Ῥοο1ιγ, ΤΠοπ1δοι, 

Ἠγηζα]ο, ΟΓαΠΙΠσΥ, 

Ποῦ. οἳ κάν, «ρα Θο 

Οωπ1ρ., “αρα” 

ῬοσὮγ. ο Όλο εἰποπίας ἐμάτιον, 
Τ]ιοιο {5 πο ποσσεεϊυγ 

Τμ οἴμου γουδίοιΒ, 1ο νοχᾶ, ἵπ 

ο, Ἐν. ὁ γδίοπιοηί---νδίο- 

υετύο), “ο ῃΤ688 11Ο πι Ῥθίδο 1η αν ογοννά ;”. Τήᾷάσ1, “ ο ρ00ςς.” 

“ Ἔο {πο ” 18 ομβο]οίο, Όσο ο {)λέβω οἷι. ἃ : 9, ποῖο, 

Ίο Ἠαά Ἰαά ;. οὖσα. Νοβίαγ, Ῥοο]γ. Πιο Ῥατεοῖρ]ο 
(αοεῖϱ) δαπανήσαντα, ἵπ ἴλο ποχί οἶπιδο, 15 ΡΥΟΡΟΙΊΥ τοπάσγοᾶ η 

Ἠιο Τ. Ὑ. Ὦγ πο ρ]αρον/.  Ἰαᾶ αροη!.”.. Τ]ιο ἴοηςο οΕ ἐἶιο ορι]να- 

Ἱοηί οἳ οὖσα εἰιοα]ᾶ ο 1 ἐἶναί ἔσηδο. Οη5 τσι ζοηιοπᾶέ ἀθπιαιιᾶς 

ΕήΒ, «Εὶμέ 18 ἀο[οσίίνο, Ἱανίης πο αοχῖδὲ οἳ Ραρον[οοῦ. 

. «Τημοης”. πολλὰ. Ὑαἰκοί, Ὠϊοῖ,, Καπᾶ., Ῥεοὶγ, Β]νατρο, 
6απιρ., 11ο], Που. 

πιοηίς,”. Ρα. “ γορήςο--“νοδήο!”. ας ο γαβήπιοπίππι---- 
νοφπιοπίαπι ς. Μοπῦ, « γοβνποπίαπι---γοβύποπία Θο Ὥναβ, 
αᾶ Οᾳβίαᾖο. 10ο).  νοβυῖᾶο---νοβίᾷος:” Ώο Ἰοίία, “« Ἰζ]οιᾶ- .. 

Ἰ]οίά :. Ῥο]ρ., “Ιήοο--Ικ]οσάσνοιι.” ο Ἡ Ὑ. οορίος Τγηάα[ο, 

ο Τ αἸα] Ῥο Ἰιοα]οί ; σωθήσομαι. ἈῬλαχρο, Κοπᾶ,, Ἐοῦ. 

(οἩ σώξω). «. Ἐν., “1ο βουαί ραόν]ο.”" 

τα Ἰρμ”. α Τμο ανἠο]ο τῷ, ]οϊποᾷ γι σώματε, ἱ5 οιἠνα]οπό 

ἰο ἴῑιο ροβεεξείνο Ρεοποίη,” Ιάμπου, ᾷ 244, 4. οπου “1ου” ἵ8 
.μοῦ ο, 5αρρ]οπιοηῖ, 
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80 Απά οὅσρις, 
| 

ἱπηοᾷίαίο]γ | ἀπὸ τῆς µάστιγος. 
πονίης ἵπ Ἰήπιβοῇ να γἱτίιο 

Ἱαά ϱοπο ού οἱ Ἠϊπι, ἠαγποᾷ Ἰήπα 

αροαῦ 1η {1ο ϱΥ658, απ 5αἱᾷ, πο 
ἰοισ]οᾶ ταγ οἰοί]ο ἴ 

91 Απά Ἠ]5 ἀῑδοίριας βαϊά ππίο 
Ἠϊη, Έ]οιι οοοδῦ πο πια] (ιᾶο 

ἠπτοπρίπο λποῬ, απᾶ 5αγόςὺ Ί]οιι, 

Ἡᾗο ἑουο]ιαᾷ παρ ὃ 

ὃλ Απᾶ Ίο Ἰοο]κοᾷ τουπᾷ αροτί 
το 500 Ίου λαῦ Ἰιαά ἆοπο ἴ]ς 
πρ. 

88 τί ἰπο ποπιαῃ, {οανίπο απά 
ὑνοπη ο] πρ, Ικποσγ {ης μα γγας ἆοπο 
ἵπ Ἰθυ, 09116 απ {911 ἄοινη Ῥοίοτο 
μ1πα, απ {ο]ά Ἠΐπα αἲ] ιο ἐτα{1, 

δ4 Απιά Το 581ά ππ{ο Ίου, Ὀαιισ]ι- 
ου, ἵἩγ {αν Ἰα. πιαᾶο Ίἶιοο 
πο]ο; 5ο ἵπ Ῥθασς, απᾶ Ὀ6 π]ο]θ 
οἳ 41γ Ῥίαριθ. 

ὃσ Ἠγμ]]ο Το γοῦ 6ρα]ο, ανα 
ο.π16 1Ο ᾖ]ιο γπ]ον οἳ ο ϱΥή- 
ασοριο” ᾖοικο οεγαίη νλ]ο]ι βαἱᾶ, 
Τγ ἀἁαασλίου 15 ἆσαά: πἩγ ἰνοι- 
Ρ]οςύ ᾖοιι ιο Μαξίου αΠΥ {1γὔμου ῇ 

δ6 ΑΑ 8οοΏ 45 ἆοδιις δαν ἔῑιο 

απΕΕΙΚ ΤΗΧΤ, 
/ 

δῦ καὶ εὐθέως 
ς » .. 3 Δ 9 ε ὧ Ν 

ὁ ᾿[ησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ την 
. / « 

ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, 
3 8 3 ο) / λ ἔλ 

ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ, έλεγε, 
[ω) ε 

Πΐς µου ἤψατο τῶν ἱματίων; 
: / . ϱ 

ὃ ἹΚαὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
3 ” / ΔΝ 3/ 

αὐτοῦ, Βλέπεις τὸν ὄχλον συν- 
/ / / 

θλίβοντά σε, καὶ λέγεις, Πἴς µου 
ἥψατο; Καὶ περιεβλέπετο 
ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιῄσασαν. ὃὃ ἡ 

λ Δ . Ν / 
δε γυνη φοβηθεῖσα καὶ τρέµουσα, 

3 - ΔΝ / 5 . αν 38 

εὐδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾽ αὐτῇ, ἦλθε 
καὶ προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν 

5 α . Ν 9 / 84 ὃ 

αυτῷ πᾶσαν την ἀλῆθειαν. 

δὲ εἶπεν αὐτῇ, θύγατερ, ἡ ἤ πίστι 
σου σέσωκέ σε’ ὕπαγε εἰς εἰρή- 
νην, καὶ ἴσθι ὑγῆς ἀπὸ την μά- 
στιγός σου. "Ἔτι αὐτοῦ λα- 
λοῦντο, ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχι- 
συναγώγου, λέγοντες, Ότι ἤ 

/ / 

θυγάτηρ σου ἀπέθανε' τί ἔτι 
/ Ν / αὶ ς 

σκύλλεις τὸν διδάσκαλον; Ὁὃ "0 
.. - 2 / 5 / ΔΝ 

δε ᾿Γ[ησοῦς εὐθέως ἀκούσας τὸν 

ἘΒΥΙΡΠΡ ΥΠΗΡΙΟΝ. 

πας Ποα]οᾶ οἱ ἐιαί Ῥίαριιο. Απᾶ 50 
ΣΙηπιθᾶΙαί{α]γ, 6αρας Ισιουγῖηρ {πι 

ἸΗπιβθ[{ Ίλαῦ ἈίΠο Ῥοπου Ἰαά 
βοηθ οτύ οἳ Ἠΐπα, /ιυπθά τουπᾷ 

Ίη ἴπο οτοπζ, απἆ βαῖᾷ, Πο 

ἰοπο]σᾶ ΠΙΥ ἠραμηοπῦςῖ Απᾶ 
μΐς ἀἱβοῖρ]θςβ βαῖᾷ {ο Ἠΐπι, Του 

βοοξύ ο ουοπᾶᾷ Γργοβδίης 0 

ἄιορθ, απά δαγοδύ ποια, Πο 

ἰοασἈοᾶ πιοῦ Απά νο παβ 

]οο[ίπο τοτπᾶ {ο 59ο Ἠθυ πο 
παᾶ ἄοπο 1116. Ῥπαὸ ιο ποια 
{οατίπς απᾷ ἰτοπβ]ηρ, Ἰποτ- 

πο μας "Ἠαά Ῥοοη ἄοπο "ίο 
Ἀου, οΏπιο απᾶ {6]] ἄονπ Ὀοίουθ 

ο γηήπι, απιᾶ {ο]ᾶ Πήπι αἲἰ ιο π{]ι, 
Απᾶ Ίο βαϊᾷ {ο Πο, Ὠαυσ]λίου, 
ν {151 ολα] Πθα]οᾷ ἴοῬ; ϱο 
Ίπ Ῥθυσο απᾷ Ὀ6 π]ιο]ο οἱ ΤΙΥ 
Ῥίασπο. ΝΙΗΙο Ἡο πας 8011 : 
βροα]κίπσ, ὕμογο 81Ο "δογης ΤΤΟΠΙ 

«έλα Άοιιδο οἱ 1ο τ]ου οἳ ἴ]ιο 5Υ1- 
4οοσἩθ, γη αἱ, ΤΗΥ ἀααρ]ιίου 
Ἰ ᾖθαί; πι ἰποιρ]οδύ (μοι 
το Ίθασ]οΥ αΏΥ {1Υ01ος 7. "Ῥαῦ 56 
48 5001 35 6θβις Ποσνά ἴο ποτά 

5 αἸπιηοζΙαίο]γ.” ΤΗἱ8 Ῥίασο 19 Ῥτορο]γ σἶνοῃ {ο ιο αὖνοιὍ 
1; Ῥ]ασσᾶ α[ίου ἆσβιςβ, 15 18 ππαζο {ο πα 

Ἀηογσας {ῦ Ῥοἱοησς {ο «απο τουπᾶ ς 

πογᾷς, εὐδέως ἵδ ἴο Ὦο οοηβἰτιοᾷ ποῦ γη] ἐπιωνοὺς, Ῥὸ γη] 

9ο Όμαιρο, "Αιιά ἰνησμνναγ ἆοδας,” οἱο,; Τ]νομι- 

ΡΥ. Ἰζαεπάν]ο]ς, 
α Ἰοονίηρ, 

ἐπιστραφεὶς. : 
βοη, “ ὑαηῖης αοιό ἱπππουίαίο]σ” 

Να Έμο Ῥοπον” 

1αὔμου, 

σηµείω» καὶ τεράτων», ἓν δυνάμει πνεύματος Θεοῦ. 

(δύναιας.) -«Α8 Όνο ποια 15 ου το] «ἰρ[παίο, 16 εἸιοι]ᾶ Ίανο ἐἶιο 
Μαισίπα] ποίο, «οἨ, ἴ]ο απσία. 1911σβα]ο, ὁ νῖπι βαηαἰγίσση],” 

Ῥοπου {λλαῦ ιαᾷ ϱοΠο ού οἱ Επι,” 

! « φατροᾷ τοππᾷ τ”. ἐπιστραφεὶς, 

Ῥοοιγ, Ἰδοῦ. Το αγο]ο ἵ5 γοαίποί Ὦγ 
Ἡγοδίαγ, Ὁ]αγρο, Τποι., Β. Ἠν., Ώο λούΐο, Βραμ., Τ0ον., Βοα]ς., 

«ύναμεις, Ίσνο, Ἱπιρ]ῖον αξ ροιυε. Ὦγ οι παῖλο]ος 

πθχο πτουρη, απά γή 18 ἐἶπις ἀοβησα Ῥοιη, 10 : 19, δυνάμει 

Ὀ]ανρο, Ῥσοιιψ, ΤΠοΠΙΡΟΗ, 

1π οἶλον 

οχαςῦ. 

πο ἴ1θ ρ]αρουε, 

Ἠοῦ., σώζω (2). 

σος Του. Ρ « Ἡγμ]]ο Ἡορ Ίνας 

1 α Το πνας Ἰοο]ῦπα τουπᾷ ;”. περιβλέπετο. 
α οἸγοιππερίοϊεραῦ Β. Εν. 

αθια]. τοµζσο]ης οἳ ἐ]ιο ππρον[εοῦ, αξ Ἱπιρ]γῖπο εοπέζητιεά αοἰῖοιι, ἵΒ 

Τνο]ἱορα, (.γαΠ..) Ρ. 129 (2). 

. α Ἠαᾷ Ῥοοη ἆοπο ;. γέγονεν. 

πα {ο λος; 3 ἐπ αὐτῇ. 

ο  Ἠα{]ι ]ιου]οᾷ ;. σέσωκέ. 

Ὑνπ]κοΠο]ά. ΈῬοσα, 

“1 τοσαγζαἰί ἰουί απἱουν ΤΕ 

Ἐοςί, (αναπη.) 6116 10). 

ΤΠιοιη., Ῥουμγ, ἨΝ αἷκεί,, 1ζοπᾶ 

Ῥ]οοπη., Ἱζοπῇ., 1 αἷτο[., Ὦ6σ1ιγ. 

Θορ γ. 28, ποίο ο. 1Ιζοπᾶ., ΡΙα1ρο, 

ΒΜΠ εροπ]ίπς;” Ἔτι αὐτοῦ Λλαλοῦντος. 

Ἰζοπᾶ., Ῥοο]γ, ἸηΓαϊκοί,, Ὠἶσ]ς., Ἐλοπιδος, “Νου ο Ίιο Ίναρ 

ροακίησ.”. Ὑπ]ρ., Ῥστα, “ πάἶμιο οο Ἰομιοπίο.” 

4 ««Φ0Πι6 619 {ΟΙ ἐλο οιιδο οἱ ἴλο γα]ο οἱ ἴ]ο ϱΥµασορπς,” 
ὙΓακοί, απἆ Ῥοομγ Ίανο ῥχοροῦ1Υ πβοῦ ἴλλο βαρρ]επιοπύ 5ο16, 38 

Κοπᾶ,  σπγησά αὈοπύ 16 16 τπουυβεαϊΥ {ο Ῥίασο ἔλο οπἶνα- 
Ἰομί οἳ ἑαυτόν (η]σ]ι 18 τιπάσυβίοοᾷ Ίπ οοπςίγιοίοης οἱ ἐς 

Ἰάπᾷ) ἵπ ἴο Ἠον]είοι. Το Ιΐοπι οἱ οαχ Ίαπσιασο Ίσαγος “ Πήπι- 

βοἱΓ”" {ο ο βαρρ]οᾷ Ὦγ Ώιο πιὶπᾷ οἳ ἴ]ο τοαάο», Τη {]]ς τοβροσί, 

ος αι ζοφιιεπάί 16 Ἰκο Ειαῦ οἱ ἔλο (ἀνοοῖς, “ Ἠοιπά ” 16 πο 
αυρλοπίᾶ ανα, 

} “ραγπιοηῖίς.” Βοο ν. 28, ποίο ο, 

κ Ῥγοβδῖης οΜ.”. ου Υ, 24, ποὶς γ. 

πίνας 6 τωιάεγκίοο Ῥο[οιο ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου. 
Ἐνέσ. απᾶ Ἑ]οοπι[ ἨΥ ἐλίς αγγαπαεπιοπὲ, ιο Ῥάδδαρο {5 τοπᾶσνοά 

ΏΊΟΥΟ ἸιαγπιοπίοΆς απά ρουβρίσποιις, 

τα χο {οαομον” ου ο, 4 : 98, ποίο 7. 

5 «Ῥηήμ,” 4, ναοί, Ὁἷοικ, Ὑπρ., Ένας, Ῥστα, “απο. 

6αρία]., αι”. 8. Ἐν, «πιαίς1” Βραη., «πιαδς”. Πα] πας 

Τλι1ιου, Ώο ἨΓοίίο, “αροι”. Τ]ιο Ῥανβίσ]ο 5 ουγίουδ]Υ αάνεγθα 

[ῖνο. 
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ΚΙΝα ΙΑΝΕΘ) ΥΡΠΘΙΟΝ. 

ποτά ὑιαί τας βροί(οη, Ίο βα1δ] 
ππίο {1ο τα]ος οἱ ἴλο Αγπαροσιθ, 
Ἠο πού α[γαίᾷ, οηΙγ Ῥοα]ίουο. 

9Ί Απᾶ Ίο βιῇοτθᾶ πο πιαἩ {ο 
{ο]1ουν Ἠΐπα, βαγο Ῥοΐου, απᾶ «41Π05, 
οπά 2οἶη {1ο Ὀνοί]ιοι οἳ ἆαπιθς. 

ὃδ Απά 9 οοπιοί]ῃ ᾖο {ο Ίοιδο 
οἱ ἴο τα]θυ οῇ ὕιο ϱγΠαροστθ, απά 
βοοΐ] Όλο ἰππ]ϐ, αιᾶ οτι ἐιαῦ 
πορύ απά πα]]οᾷ σ:σα/]γ. 

89 Απᾶ πλαν Ἱο πας 60Πι6 τν 
Ἡς δα1Μ]ι ππ{ο ιοπι, ΤΓΙΥ πηα]κο Υο | τας πολλά. 
{18 α.ο, απᾶ Ἱοορ 7 ο ἆαιηςοί ἶ5] γει αὐτοῖς, Τί 
πού ἀσαά, υπό εἹαοροίμ. Ικλαίετε; 

/ 
πιστευξε. 

38 

90 

6οουπ. Ῥπί, λε Μο Ἰαά ρα, 
Ώλοιι αἲ]. οιιό, Ίο ἰα]κοί]ι ἴ]ο {αλλου | ϱ 

απά ιο Πούλος οἱ ὕιο ἆαπιαο], απ | απαντας ̓  
Όνοπι ἐᾖλαῦ πουο πι Πϊπι, απᾶ οη- 
ἰοτοῦ]ι ἵῃπ πλου ἴμα ἁμπιςοῖ παβ 
Πίπο, 

4] Απά Ίο ἰοοἷ ἴἶιο ἆαπιςοί Ὦγ κείµενον. 
Όιο Ἰαπά, απᾶ 5αἱᾶ ππίο Ίου: Τα]1- | 
Όνα-οιηί: Πίο 1ς, Ῥοΐπο Ιπίοι- Πιλιῤὰ 
Ῥχοίος, Ώαπιβο], (1. βαΥ ππίο θιοο) | ἅλι ᾱ, κοῦμι; 
αγἱβο, (Ψευόμενον, Το 

42 Απά οἰταϊο]ίπταγ ἴλο ἆατηςοι λέγω,) ἔγειραι. 
41050, απά Ἰνα]]κος; Τον αἶιο νγα5 
οἱ ἐλο ασςο ΟΕ ὑγο]νο Υ68Ί5. Απά 
Ώιογ Ἱγουο αδἑοηίσ]ος γη α ργοαῦ! 
αβίοπΙα]ηθηῇ, 

αξεΕῦκ ΤΕΝΤ. 

/ / / ο 5 

λογον λαλουύμενον λέγει τῷ ἀρχι- 
/ Δ / / 

συναγώγῳ, η Φόβου, μονον 
3 3 ) 

ὃτ Καὶ οὐκ ἀφῆκεν 
οὐδένα αὐτῷ συνακολουθῆσαι, εἰ 
μὴ Πέτρον καὶ 
Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν “Ιακώβου. 

καὶ ἔρχεται εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θό- 

/ 

ρυβον, Κλαίοντας καὶ. ἀλαλάζον- 
Ν 3 ΔΝ / 

καὶ εἰσελθών λέ- 

τὸ παιδίον οὐκ ἀπέ- 
40 Απά ον Ἰαιο]σοᾶ Ίήπι 1ο .θανεν, ἀλλὰ καθεύδει. 

| κατεγέλων αὐτοῦ. , { 

παραλαμβανει τον πα- 
τέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα 
καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ, καὶ εἴσπο- 
ρεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον ἆνα- 

1 καὶ κρατήσας τῆς 
᾿χειρὸς τοῦ παΐδιου, λέγει αὐτῇ, 

/ 

ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπά- 
ω ΔΝ » / νο ο. 

τει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα" καὶ ἐξέ- 
3 / ν 

στησαν εκστάσει µεγαλῃ. καὶ 

ΏΠΥΙΡΠΡ ΥΤΗΠΡΙΟΝ. 

Όιαῦ τνας βροκοτ, 16 5810 {ο 

ὕιο τα]ο; οἳ πο β7πΠαρορφΆθ, 

Ἔθαν ποί, οηΙγ Ῥο]σονγο. Απᾶ 

πο οαΠογοᾷ «πο οπ6 ἵο {ο]]οστ 

ήπι "οχοορύ Ῥοΐου, απᾶ ἆαπ1οβ, 
απά ο ο νο Ῥνοί]ον οἱ ἆφαπιςς. 

Απά Ίο οοπιθίῃ {ο {ο Ποιςδο ος 

ἄνο γα]οτ οἳ λο ϱΥπαρορπο, απά 

βοσίι τα, ὑππητ]{, "απά ἴἶιοδο πο 

Ἱπορῦ απᾶ πα]]θά "πιαομ. Απά 

υπγηοθη. Ίο ο.1ηθ 1π, 119 δα1 δι {ο 

Όνοπι, Ί1γ ἆο ο πια]κο α ὑαπι]{ 

απά ὝνουρΏ τίιο ολἰ]ά 15 πού 

ἀοπᾶ, Ὀτί εἰοοροῦμ. Απά Ίιογ 

Ἰαπσ]ιος αὖ πι, Ῥαὁ ἨΊοῃ. Ίιο 

λαοί ραῦ ἔποπι α]1 οτό, ο {α]κοί 

Όνο {αΐμον απᾷ Ίο πιοίπον ος 

Όιο ο]η]ά, απἆ ἴλοβο πζ Ἠϊπι, 

απά οπἰοτου Ἱπ ποιο 3ο 

οή]ᾶ τνας 1γίηρ, Απᾶ Ίο {οοῖς 

οιο ο]]ά Ὦγ ο Παπά απᾶά 

ἀθο{Ἡ {ο ον, Τα να-οπηιὶ ; 

που 18, Ῥοΐπρ Ἰπίουριοίος, 

Παπιδο], (1 5αΥ ο ου) τ5θ. 

Απά ἹπιπθβίαίοΙγ Ίο ἀαπιςοί 42 
050 απᾶ οπα]κοᾶ αροιῦ, {ου ἔβ1ς 

νά5 Όπο]νο γοας οἷά. Απά 
6ο πουο στθοα{]Υ αδἰοπ]διοά. 

᾿]άκωβον καὶ 

[ο 8 

θορυβεῖσθε καὶ 

0 Καὶ 

ὁ δὲ ἐκβαλὼν 

ὃ ἐστι µεθερµη- 
κοράσιον, (σοὶ 
43 Καὶ εὐθέως 

45 

ε «πο 0105 

Βμαχρο, 

π «ρχρορῦτ”. εξ μὴ. Ὠ]οις, Ἰζομᾶ, Οαπιρ. 8ο (1, ὗ,) Μαϊ, 
19 19. ἆομη 19 11. Ὥοπι. 9 129. «βανο” 1 ομφοίοίο, “Ῥιί 

πο] 15 ο[ίοα αβοᾷ [ου εἰ μὴ ἵπ Όνο Ἡ, Ὑ., 1ς, ἵο 5.7 ἴ]ιο ]οᾳςῦ, 
οὐδοίερεεπί. 

Σα ἰαπ]ς τὴ Φόρυβον. Κομᾶ, ῬοςΗγ, ΏΠανρθ. 1960. “ πΠ 
π]ροχοίο;”. Ώο ἸΜοίίο, “εἰο]οί Τάχπιοη.”. μονο ἵς ποἰλίης {ο 
ἀσπιαπᾶ ἴπο Ιπᾶςβπίίο αγΏο]ς Ίιουο, 

(οὐκ]---οὐδένα, Κομάν]οῖς, Ῥαομγ, μαἱκοβο]ᾷ, 

Ν ἁαπάν" Α ἴμοιο ἵΒ πο οοπ]αποίοη ἵπ ἔἶο {οχῦ, ἐμίς πονᾶ 
Ελοπ]ά Ῥο Ιἑα]οῖσεᾶ, ας α, βαρρ]οπιοῦ. 

5 “πιαο] 1” πολλὰ. Ῥοῦ. Βο (ΠΒ. Υ.) οἱ. 1:46. σοἶα 14: 80. 
Ὥοπι. 10 122: 16:12. 1 0ου. 10119. « ἄνοαφ,” π βας]ι οο]]- 
βἰνποί{ομς, ἵς οΏφο]οίο, 

Σ “ πλοι Ἡο οππ1Ἱο 1113 εἰσελθὼν. 
Ῥαταᾖθ]ς, Μαίῦ. 9 : 28. 

ποίθ, 

κ “ο ομ]]ᾳ τὸ παιδίον. 

Βο ἐλΦὼν---εἷε, ἵπ ιο 
Ίωικο 81501 (1. Ὑ.) Θοο ο. 1: 58, 

Κοπᾶ., Ῥοσ]γ, Ἐοῦ. (ην υογ0ο.) 

Τ]ιο 10. Ύ. οομ[οιη]ς ἐλῖς πνογᾶ πηὶθ] κοράσιον, π]η]ο]ι ἵ6 Ργορθιῖγ 
γοπάσγοςᾷ “« ζαπηςο]” 11 ν. 41, 42. Τη αἰἱ οΏδαβ, οχοορέ οἱ. ὃ τ 89, 

40, παιδίον 18 χοπᾷσγοᾶ «« ομ1]ά,” οἳ “Πέ ο]]ά ” 1π {1ο Ἡ. Ὑ. 

5 ]αμρ]ιοᾷ αἲ ;”. κατεγέλω». ἈῬπαχρο, Κομᾶ., ἸΓακοί, Τ]ηοπι. 

Τ]ιο γοιῦ οσοπΏς οπ]γ Ἠσνο, Μαἰξ, 9 : 24, απά Το 8: ὅ5.. Τῇ Ἠα8 
πο βγοαίο {9Υ0ϱ, ἵπ οοἩ5ρ(ποποο οἱ {ο πδο οἳ ματὰ, παν “το 

Ιαασο] αι ὁ Το Ἰαισμ {ο 5οοῦἩ;” ἱ5 πο Ίοησο η προ. «Α5 8Π 

αέογπαᾖ νο τοπάσνίης, ““ ἀθνίάσα.” 
υ αᾖλιο ομΙ]ᾳ,'  Όοο ν. 99, ποῖο Ὀ. 

5 ᾱᾖμο ομ/]ά.”. Βου ν. 59, ποίο Ὦ. 

ἆ «οῖθι ;” Λόγει ἈΒλαυρο, Ῥ οσο, Ἰ)αἰκοί., ΤΠομαβοῇ, 
Μοηί., Ένας, « αἰός”. Ὥσσα, Οπβία]ν,  ἀιοιε.” 

ο πρ]κοᾷ αὐοπέ;”. περιεπάτει. 19ου. (πι υογ0ο), Τ]οπιδοῦ 
Ἠνοίβο]ι., « αὐαππὐιῖο, ἀεαπύιο ; Ὅο ἩΝ οἶέα, «' πναπᾶσ[ίθ απ ]ιογ.” 

ὙΓοβΙοΥ, 

γαρ. 

Ε «οἶιο Ίνας Ὀπνονο Υοαίς οἷᾶά;”. ἦν---ἐτῶν δώδεκα. 
Να]κοί,, Οσπ1ρ., ἸΜοπι., Θ μαυρο, 10ΟΥ. 

δα ῇ1ιογ ποιο ρνεαί]γ αδίοπἠς]ος ;”. ἐξέστησαν ἐκστάσει µιεγά- 
ᾖῃ. «Α. Πέονα] ἐαμβ]αίου, 1] ια οἱ ένο . Ἡ., ἱπίτοᾶποθϐ ἃ 
Ἠο]]οηίθίίο ο 1Π6Άιονν 14ἱοτη, ση] οἷι υπ] αἰαγς αΏροαν πππαδπτοὶ 
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ΙΝΕ ΙΑΜΠΡ’ ΥΠΠΕΙΟΝ. 

49 Απᾶ ο ομανρος ἰ]νοπι ϱὐναἲἰ- 
1γ ναί πο ππαπ βλου]ά Κπουν 16; 
απᾶ οοπιπιαπάςᾶ ὑαῦ 5οιποἰμῖηρ 
βἹου]ά Ὦο σῖνοι Ίου {ο οαὐ. 

ΟΗΠΛΡ. ΤΙ. 

ΑπΌ 9 πεπί οπύ {οι {οποο, 
απᾷ οαπιθ Ἱπίο 115 οἶὗσπ σοι; 
απιά ης ἀἱδοῖρ]ος {ο]]ο.ν ή. 

2 Απά π]οι ο εαοραίμ-ζαγ 
πα5δ οοπ1ο, Ἡθ Ῥοσαη ο ἰσασ]ι {π 
{ο βΥηασοσιιο: απ 117 Ίσα- 
Ίπο ᾖήπο ουο αβίομἱδ]ος, βαγίηα, 
Ένοπι 1γσοπος Ἱα[]ι 15 παπι ]ιοβθ 
ἠήπος Ἱ απᾶ ]αῦ πΥίβάοπι ἐς Ες 
Νίο] 15 οἴνοη πη{ο 1111, ἐλλαί οΥοἩ 
ϱιο] πιο Ἰνου](ς 89ο υοιρ]ί 
Ὦγ 15 μαμάς Ἡ 

ὃ 15 πού μή ἴ]ιο οατροπίον, ἴλο 
βΟΠ ος Μα3γ, ἴμο Ῥνοί]ου οἳ ζαμπος, 
απ 20565, απ οἳ σδαάα, απ ϱ]- 
πποἩ ὁ αρ αγς ποῦ 15 αἰρίους Ίθνο 
πι 15ο. Απά ΊΊνογ Ίγονο οΠοπάοά 
οὖ Ἠ1Π]. 

ὃ τί ζοριις οαἱᾷ ππίο οι, Δ. 
Ῥνορ]μοίῦ 15 ποῦ ψ]λοαῦ Ίοποιν, 
ρα 1 15 ΟΥ οοἱΙΠ{ΥΥ, απᾶ ΑΠΊΟΠΡ' 

"Ἠ15 ΟΝΗ Γάπ, απ 1η 5 ον µοηρο, 
ὅ Απά Ἰα οοπ]ά ποιο ἆο πο 

πηἰοὮ{γ Ἱνοτ]κ, Ρ4ΥοΟ {ναί Ἆο Ἰ]αἱᾷ 
Ἠϊ παπάς προν ο {οη εἰοίς (ος, 
απ Ἠθα]οά ἐΛσηη. 

απΕξΙς τησ”, 
α ὴ Δ 

διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ, ἵνα 
Ν α ο Νο 3 Ώ μηδεὶς γνῷ τοῦτο" καὶ εἴπε δοθῆ- 

3 - ο) 

ναι αὐτῇ φαγεῖν. 

6ΠΑΡ. ΥΙ. 

Κ41 ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἦλ- 
3 Ν / 3 ο] Ν θεν εἰς τῆν πατρίδα αὐτοῦ. καὶ 

3 ω » ο) « Ν 

ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
ϱ) - 2 Ν / / 

αυτοῦ' " καὶ γενοµένου σαββα- 
3 » ω - 

του, ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ ὃι- 
/ / 

δάσκειν' καὶ πολλοὶ ἀκούοντες 
᾿ / / / 

ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, 11όθεν 
4 - / 

τούτῳ ταῦτα; καὶ τίς ἡ σοφία ἡ 
- 3 ο) / 

δοθεῖσα αὐτῷ, ὅτι καὶ δυνάµεις 
-. Ν - - - 

τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ 
/ ἃ ο ο / 

γίνονται; ὃ οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ 
/ κ ε .Ν / Ν 

τέκτων, ὁ υἱος Μαρίας, ἀδελφὸς 
Ν.Σ3 / υ α 

δὲ᾽ Γακώβου καὶ Ἰωσῆ καὶ Ιούδα 
Ν / . 

καὶ «Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ 
9 Ν » 9 λ : 
ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε προς ἡμᾶς; 

9 3 , 2 5. - 
Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 
{. ο) Δ ο » . / 

' ἔλεγε δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿[ησοῦς, "Ότι 
” 3/ / / Ν 

οὐκ ἐστι προφήτης ἄτιμος, εἰ μη 
ἐν τῇ πατρίδι αὑτοῦ, καὶ ἐν τοῖς 

/ . / Αν 

συγγενέσι καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὑτοῦ. 

ΠΙΡΝΥΙΡΗΕΡ ΥΒΗΡΙΟΝ. 

Λπᾶ Ίο ομαγοσί {δι "βὐγ]οῦ]γ 45 
ὠιαῦ πο ΟἨ6 ε]ιοπ]ά Ίσποιν 15, 
απ οοπππιαπά θά {ναί δοιπθ(ἡ]πο 
οι] ο ρἶναι Ίιου {ο οαῦ. 

ΟΠΑΡ. ΥΠ. 

ΑΝΟΡ Ἱο πνοηῦ οτί {οΙη {Ίσπος, 1 
απᾶ οαπιο Πίο "Ἡὶς οπη οο1π1- 
Άγ: απ Ἠϊ8 ἀβοίρ]ορ {ο11οἱ 
Πήη. Απά 1ο σαρραίι Πανίπς 2 
60116, Ἡ9 οσα {ο {σασί 1 ἔ]ιο 
«Υπαρορπο; οπᾶ τπΑΠΥ ος 10’ 
πι Ύονο αδοπἱ]ιας, απ δα1ά, 
Ίδνοιη γ]ιοπος Ἰαίι {5 πια 
ἤιορο {ήπος 7 απᾶ π]αῦ νς- 
ᾖοπι ἐς ομ1ς πσ]ήσ] 1 οἴσοι. {ο 
Ἠΐπι, ναῦ ονοη δπο πρ] 
Ψοι]ς ανο Ἱποισπί Ὦγ 15 
παπάς ἹἸα ποῦ Οδ πο οἳν- ὃ 
Ροπΐθυ, ἴμο εοη οἳ Μαχγ, ο 
Ῥγοί]ιο» οἳ 3 α1π65, απ 798565, 
ἁαπᾶ οπιᾷας, απ ΘΙΠΟΠ, απᾶ αὖο 
ποῦ Πΐς αἰδίους Ίουο αν] τδῦ 
Απ «ι6Υ Ἰαᾶ αν Ποια] αβ ἰο 
πΐπι,. Ῥιό ὦἆοδις τα {ο ἴλοιι, 4 
Α. Ρνορμού 18 ποῦ πλ (λοτῦ Ἠοποῦ, 
(ρχοορί 1π 115 ο οοιηίΥ απά 
ΦΊποπς Πΐ5 οὗ "πάγος, απά 
Ἱπ μῖδ οἵνη Ἰοιδο. ΆΑπά Ίιο 
οοι]ά ἆο πο πηἰρ]ιύγ Ἰγου]κ 0μουο, 
"οχοορύ {μαίῦ Πο Ιαίά Μ15 Παπά 
ΟΠ α {ου Ρ1οἷς (ρεγρυπς αι Ἰιοα]- 

ον 

Τπ ἐιαῦ οᾳδο, {ο Ἰθησ]]θ]ι οβίοις. Ὦοα]γ τοσοπιπιοη(5 ιο αΏουο Ῥήναδο, ο 

Ἰγοῦΐο, “ εἷο ρου]οί]ιοι ἵπ σὐ0β5ος δίαα]οπν”' 

Όρο ο]. ὃ : 12, ποῖο {. 

«ηΟ 0Η6;” μηδεὶ, Ίοῦ, μαυρο, Ιζαμᾶ., Ἐ 661Υ, ΓΠοΠΙΞΟΗ, 

, Ἰῦν.,  Ῥουδοηπο πο; Ὡραη. απά Τρο0, ὁ παζίο;”. Ώο ἸΓούίο, 

απἰσπιαπα.” 

δα ϱ]ο]σ;”. πολλὰ. 

ας ονη.”. νο ἰναπδ]αίους οὗ 11ο 1, Ἡ, τοπ αὐτοῦ Ἰηείολᾶ 

ϱ{ αὐτοῦ (« 153}. ν]ήσ]ι Ἰαςέ ἱ5 [ουμᾶ νπ Ῥασρίον”5 ἰοχί. Ῥ]ουπι{, 
µας αὐτοῦ, ὪἨῖὶο ἐἶιο Τ]νον]ν, ΜΗΙ, λΤοπίαπας, Ἠλ σου, Ἰμαδιπις, 

Ἠομίηδοι (1 ΠΙΟΙΥ/) Ἠανο αὐτοῦ. 8ο απίορο., Ῥομοία, ἵπαρρ, 

αιά Πέ, Τη ν. ἐν Ῥαρθίου Ίας, ἐν τῇ πατρέδε αὑτοῦ, πια, 
Σομῦ., Ίνας, (απ), Ὄσχα, Οαδία]., αἲἲ Ἰνανο επι ρ” ποῦ ὁ οἶις.” 

δα {μο αμα δι Ἠανίησς οοΠΊΟ/”. γενοµμένου σαβῥβάτου, Ὠσο 

αι, 1 τ 2ἱ, 92, ποῖςς, 

ο 6 αᾷ βαἱᾳ " λέγοντεε. Ἴλοπι, Οαπιρ. 

Ῥονερίοιγ ἀσπιαπάς ἐἴιο βπ]{ο νουῦ Ἰοιο, 

5, Τον, « ᾖἰδαίομήι” 

ὰ « αμᾶ ο πᾷας;” καὶ Ἰούδα. Νο Ριοροβίἑίου 15 ἹοσςβδνΥ Ῥο- 

{ονο 15 Ἠππιο, Τὸ 15 ὰ Ίο ροηἱέίνο (Ώουίο {οΥ111), απᾶ ας Γού- 

δας, αξ Ἱδ ποπιπαίίνο, Ίσπος, 6 διάας” {5 ἴ]νο Ρύορον ομί]οσια- 

ΡΙΥ ἵα Ἐπρ]ϊςίι, ππ]οςς Ίο {Ο11οΥ ναῦ πιοῖο οί βρο]ίης π]ήοϊ 

μας Όσοι αι ορίσοα η το Ο, Ἡ, (νοπι Όλο Ποβνον.) 
“αζαμ Οαπιρ., ἡακοί, Ὁλαυρο, ποπι., μάγο απὰ ο υῤσςι” 

. {ογ Ἰναά α- ἀΠοπ] α5 {ο Πήπι” ἐσκανδαλέδοντο ἐν αὐτῷ. 
Όμαιρο, “ο {οππᾶ ο Δ[Ποι]γ {η Ἠϊπι" Το ἠἰνοιρ]ιό Ῥνοβοπίοά 
μονο 15, ἐ]αῦ 1ογ οοι]ά ποὺ γασοοποῖ]ο Ίο Ἱπηρ]ο οοπά πο οἳ 
ἆοθας πἰ(]ι Ηιοίν Ἰάοας οἳ ἔιο Μαςείαμ. λογο ἶ5 πο ουάομοο εναῦ 
Ὠνοῖν αΏσου Ὑα5 οχοἰζος, α5 ἴ]ιο ῥγοδοπέ 8εηδε οἱ ἄνο νους “ ο σπά” 
Ἠπρ]ίος, μον Ίνοιο γαΐ]ου οοη[οιιηζσά αὖ ἔῑιο «ᾖ]ίοιέγ, Ἠνλίο]ι 
Ἱάς οᾳ5ο Ῥιορβοπίο. Ύοσο ροισοις οοπ]ά ποῦ Ῥο κα “το τονο]ί” 
βοπι Ομ, {ον 111οΥ Ἰιᾶ πουον Ῥθοια απιοης Ἠΐ5 ρυο[αςερᾷ {ο]- 
1ούψογς. Ας ἴἶνο νοιῦ ἆοος ποῦ απ απ. τή τοπεγίπς, τιΏ- 
Ίσβα ἵπ {ᾖο Πέοναὶ 5οΏβο « {ο 5απιρ]ο, 1νο αἲο ου]σος {ο ΥατΥ ιο 

ἑαπβ]αδίοη, 6ο 5 ἴο Ῥιοβοηῦ ἐιο λοπρηί Ὁγ πρρνορυίαίο Ῥμναςος, 
ανΏ]οι γΥ]] πιοοί ἴ]ο οτὶροπίία Ἰοοί. 36ο 6ἱ. 4: 11, ποῖο. «ΑΙΐοι- 

παᾖ]νο, « οΥ Ίνογο ρογρ]εχοί αρουῦ πι” 

{ «οκοορέ;”. εἰ μὴ. Ἠοῦ. ου σἶ. ὃ : 91, ποίο γ. Ἰζοπάτίαις, 

Ῥοομγ, Ορ. 

6 «Ἰάμάνοᾶ ;”. συγγενέσι. Ἠου., ΝΝοβΙογ, Ὠἰοὶκ., Ῥοσμγ, {ουά., 

νου, α. Ὦοιηδοῦ, Ἠοίπης. 

 «ρχοορύ”. εἰ μὴ. Του. Ἀοο ο]. ὅ : 57, ποῖο ν. 

Γ «φονοηδ” 'Τ]ς ἵ6 ρνορο]γ α 5αρρ]οπιονί, οπά. Ῥἱαις. 
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ΚΙΝα ΙΑΜΙΘ) ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ὁ Απά Ἰο πιαννα]]οᾷ Ῥοσπαςο 
οἱ ἐμαῖν ππρο[θί, Απά Ἱο ποηό 

τουπᾷ αγοαί {1ο "γ{]]ασορ {σασ]ι- 

πο, 

Ἰ Απά Ίο οα]]οᾷ «ωπέο Ἰάπι Όλο 

πνο]νο, απᾶ Ῥ6σατ {ο 5επά Ί]οπι 

{ου Ὦγ Ώνο απᾶ πο; απἆ ϱαγθ 

Όλοπι Ῥογου οὖου τποἱσςη. βρΙ{5 

8 Απά οοππιαπᾶσᾶ (Ἴαπι ἐιαῦ 

Ώ16Υ 5Ἱου]ά {α]κο πού]ίπο {ου {λα 

1911Π6Υ, 5419 α- βἰα[ οπ]γ; πο 

Βογ1ϱ, πο Ῥγοαᾶ, ΠΟ ΠΙΟΠΟΥ {π. ἐλοίν 

Ρ11156: 

9 Ῥιΐ δε β]οά πι βαπᾶα]ς; 

απά πού ραί οη ἴννο οοας. 

10 Απά Ίο σαϊὶᾷ ππύο Ίσα, Ττι 

πα Ῥ]ασο 6ο6γοΥ 7ο οπίου 1πίο 

απ Ἰοιβδο, έμονο αρ]άς 41] ο ἆο- 

ρατῦ {οπι {μαί ρ]αοο. 

11 Αιιά π]οβοθγου 5]ια]] πού το- 

οοἵτο γοι, πο) πσαχ γοι, ]ιθ γο 

ἀορανί {Ἴοπος, βηα]θ οἱ! {ιο ἆιιςί 

απᾷου γου. [οοῦ, {ου α. ἴ680ΙπιοΥ 

ασαἱηδύ οι. δν], 1 5αγ ππίο 

γου, 10 5Ίια]] Ὦο ππογο {ο]θγαβ]ο {οἱ 

Φοάοπι απᾶ οπιογγα] ἵπ ιο ἆαγ 

οἱ ἱπάρπιοπί, ματ {ου λαί οἱ, 

ακΏβῖς ΤΕΧ. 
β / α 

ὃ Ἰαὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν 
/ . Ν 2 / 

δύναμιν ποιῆσαι, εἰ μη ὀλίγοις 
Φδεο / . 9 - 
ἀῤῥωστοις επιθεὶς τᾶς χεῖρας, 
3 / ιη Ν 3 / ὃ Δ 

ἐθεράπευσε. Ὁ καὶ ἐθαύμαζε διὰ 
ΔΝ ο - 

την ἀπιστίαν αὐτῶν": καὶ περιῆγε 
ἀΧ / / / 

τᾶς Κώμας κύκλῳ διδάσκων. 
« ΔΝ / 

Τ Κ4Ι προσκαλεῖται τοὺς δώ- 
/ ᾿ Ν 

δεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀπο- 
/ / / 

στέλλειν δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐ- 
«ν Α / 

τοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων 
Αα ’ / 

τῶν ἀκαθάρτων. ᾖὃ καὶ παρήγ- 
Αα ) Δ ή 

γειλεν αὐτοῖς, ἵνα μηδὲν αἴρωσιν 
υ δὃ ᾽ ΔΝ εκ ὃ / . 

εἰς ὁδον, εἰ μη ῥάβδον μόνον 
Ν / Ν ιά Ν Ν 

µη πήραν, μὴ ἄρτον, µη εἰ τὴν 
/ ή 

ζώνην χαλκόν: ὃ ἀλλ ὑποδεδε- 
/ / Ν Νο 5 ΄ 

µένους σανδάλια" καὶ µη ἐνδύ- 
/ ω 3/ 

σησθε δύο χιτῶνας. Ὦ Καὶ ἔλε- 
᾽ ο ο Σὰ ῃ ΄ 

γεν αὐτοῖς, Όπου ἐὰν εἰσέλθητε 
ς η .ν / ν Ἀ 

εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ µένετε ἕως ἂν ἐξ- 
έλθητε ἐκεῖθεν. 1 

Χ / « . ... / 

μὴ δέξωνται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσω- 
- / 3 Αν 

σιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν, 
/ Ν - Ν / 

ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω 
- - - / 

τῶν ποδῶν ὑμῶν, εἰς μαρτύριον 
- Ν / ε / 

αὐτοῖς. ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτό- 
/ / Ἀ {5 

τερον έσται Ὑοδομοις η ] ομόῤ- 
ε 3 ε / / Ἀ ὧ / 

ῥοις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πὀό- 

Να Ἂ 

και οσοι αν 

ΏΒΥΙΡΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

ο ἐλαι. Απᾶά ]ιο ποπᾶοιθά ὃ 

χοη αοοοιπύ οὗ ον πη,ο]]οί, 

απ Ίο Ιποπί τοτηᾷ {1ο γι]]αροβ 

Απᾶ Ἡο οα]]οά ο Τ 

ἠάπι ιο Ὄποινα, απᾶ Ῥόσαπ {ο 

βοπά Ί]ιοπι {ογ{] "ίσο Ὦγ πνο; 

απᾶ ρανο {ποπ Ῥογψοι οΥου ο{1ᾳ 

ἰσασλίης., 

πποίθα βρἰη]ζδ; απᾶ οοιηπιαπᾶ- 8 

ϱ {παπι ἐ]αί που εἸοι]ά ἴα]κο 

ποὐβίηρ {ου ἐλαῖν 1οἩχΠΟΥ, 20Χ- 

οορύ α 5ίαῇ ΟΠΙΥ; πο “ας, πο 

Ῥνοςᾶ, ΠΟ ΠΊΟΠΘΥ ἴπ {μαῖν τρῖ’- 

ἀ1ο; Ὀαῦ ὖᾳ πο πι βαπάα]5, 9 

απᾶ πού ρπύ οἨ Όντο οο8ίδ. Απά 

Ἱο βαἱᾶ {ο {Ίοπα, "Ἠ/Ποχονου γο 

οηίον Ἱπίο α Ἰομδο, σιγα 1Υ0- 

πηοήπ ΤΠ γο ἄορατγῦ {νοπι {αί 

Ρ]α09. Απ π]οσγου 5]α]] πού 11 

γθοθῖνο 7οἳ, ΠΟΥ θα ΤοἩ, πηθιι 

Υ9 ἄαρατῦ ἴλοποο, 5Ία]κο οῇ! ἴ1ο 

ἀπδί ππᾶσν γοιτ {96ἱ, {ο α {ορί]- 

πΙΟΙΥ τί ἐποπι. '"Ἔναιγ, ον 

ο πιουθ {οἱογαβ]ο {ου Βοᾶσπῃ "ου 

οπιοντα]ι Ἱπ πο ἄαγ οἱ Ιπᾶρ- 

πηθηΐ, αν {ον Ὅιαῦ οἱ. Απά 15 

}. «ο πομᾷσισᾶ.” Βοο οι, ὃ : 90, ποῖο ϱ. 

κ οἨ ποσοιηῦ οἳς””. διὰ {οιπι αεσιδαί.) “Ῥοσοπαρο ο” ἵς οἳ- 

Βο]οίο. «Α5 αμ α[ίουηαξίνο τοπζσνίης, “οὐ (Ειοῖν απ ρο]ἱος).” 

} «νοπῦ τοιη1 ἔιο γ!]ασος :” περιῇγε τὰς κώμας. Ἰομβνίαῖς, 
Πζύκλω 18 ἴο Ῥο ]οϊποί {ο περιήγε, ποῦ κώμιας. Τὲ ἵ5 ο[ἴοη 5)- 
Ἰοἶπο Ὦγ οἰαεεῖσαὶ αΥγ]{6υς {ο νουῦς οοηροιπᾷεᾷ πι περὶ. Θ6ο 
Ἑ]οοπι{, ὧι ἶοεο, 

πα Το [ήπιο ορ ΟἩ, 8 : 18, ποῖς, 

Ἀ. νο ΡΥ νο: δύο δύο. Ὦ} Πουναίφπα Ἱηφίοπᾶ οἱ έἶιο οἰαςῖο 
ἀνὰ δύο. Βο Κομᾶ., Ώμαιρο, Οπ1ηῤ, 

5 “πο. Τῶν οσον οί] Ῥο[ογο ἐἶο ποαη απά αἀ[οσίίνο, Τή 
ἵ6 Ρνορο]γ τοἰαϊποῖ ὮὉγ Ώανρο, Ὠ]οῖς, Οαπιρ., Ῥοο]γ, Τ1ουη,, 9. 
Ἠτ., 1ου, Έραμ., Ταιίμου, Ώο Ὑγοιίο, Ῥσ]ο., Τία]. 

5 ή οχοορί;” εἰ μὴ. Βσυ σἷι, ὃ : 81, ποἰο ν. 
α “ρας.”. Ὠϊοῖς, Οαππρ., Ῥοσιγ, Ώου. “ Βου” 16 οὐφο]είο, 
Σ «οηᾷ]ο,'. ζώνην. Ἰγα]κοβο]ᾷ, Ῥϊαϊς. ο ἸΜοίία, 6 1 ᾖσοι 

αἄνίοι,”' Βοιρ., “η οι ροιάο],’ Του, εαὖα, 6 ο {[οἱά οἱ Ί]νο 
Εά16 βονοὰ α5 α Ῥοσ]κοί ο Ῥαπβο {ΟΥ ΠΙΟΜΟΥ.” 

5“ ἼὝμοιονου γο ομίο;”. Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε. ἸΝαἷοβο]ᾶ, 
Ὁμαιρο, ο (Ἠ, Ὁ.) Ματίς 14 114. Βο ΙΕ ἔμο 1οαίγο αἄγοιρ 
απᾶ απο], λαϊ, 81191 24:28: 20:15. Ἰοῦ. (ὅπου) ; Ἰωάἁο]]. 

ἸδΓοξίογ, “ ἨΓιοροδοσνον ο,’ οἱο, 

ε «θΠΙΑΙΗ 1 ιένετε, Ἰομά, Ὠϊοι, Ἔσσα, « πιαποίο,”. Της 

18 ο ΟΟΙΠΙΠΟΠ τοµ(ονίπσ οἱ ὑλής νοιῦ ἵπ ἐλιο Ν. Ἡ. « Αρίάο” 18 

οὐδοίσδεσηὶ. 

πα {ο {1ο 1” αὗτοῖο Ἰγμᾶαίο, ΟΥαππιο, «οπονα, Ἰγ{οιί{, 

ὙμΓα]κοί,, Ῥοοιγ, Ἱδουνοσπια, Βομο]οβο]ά (ᾳαοίοᾷ Ὦγ Ἐοσυγ). Ἐνίς- 
βοἶιο, “κι” γαῖς., Ίὔνας., “1 ἰοβποπίαπα οἱδτ”. Οαρία]., «εἰς 
οἱς {ορήπιοπίο:”.Β, Ἡν., “ ρου» Ίου θίτο ο {όπιοίσπαμο;” Ώο 
Ὑλούία, « ἴππου ;”. Του. ὰ οᾖ]ος.” 

αν α Ἰνη]νι” Ἀμὴν. Βου οἱ. ὃ : 28, ποῖο. 

τα ψΗΙ Όο.””. ἔσται. Ἰοπᾶ. 11οπη. 

ν΄ 4ρν. ᾖ, 8ο ππασσ. οἱ 10, Ὑ.. ἄσπονα, Ὦ, Τομ, Ῥσσα, 
Μοπίαμας, Ίδνας,, ο από. Θραυῦ,  ὁν 16 τοπσγίης αμ,” α8 

{ιοιιο] καὶ οσσοινοᾷ 1 ελο ἰοχί, Ίνας ᾖουϊναα οπι λαέ, 10 1: 10, 

ποιο [ιο τοι((πς 15, Σοδόμων καὶ Γομόθῥωγ. 



ὃ8 ΤΠΏ ἄ08ΡΗΙ, ΛΟΟΟΒΡΙΝά ΤΟ ΜΑἘΚ.- ΟΗΠΑΡ. ΥΙ. 

ΚΙΝ ΣΑ1ΠΘ) ΥΗΠΘΙΟΝ. 

12 Απά Ὁπογ ποπ οιῦ, απᾶ 

Ῥγοασ]θά λαῦ τηση ϱλοπ]ᾷ τοροπί. 

18 Απά 116γ σαδύ οπύ 1ΙΑΗΥ 19 

ἀον/15, απά αποϊπ{θᾷ ση] οἳ] πιαήΥ 

Όιαῦ νουο οἱοῖς, απ Ἰθα]οῦ έλειη. 

14 Απά Ἰΐπρ Ἡονοᾷ Ἰθαγά ο) 

Λάπι, (1ου 5 πωππθ γαρ βρτοαᾶ 

α,τοαά,) απᾶ Ίιο εαῖᾶ, Τ]ναί ο οἶνπ 

Όιο Ῥαρίςί πνας τἶδοι {οι Ίο 

ἀθαά, απά {λογοίονο τπἰρ]{γ πγον]κς 

4ο βἶνουν {ου {Ἡ {]ιοπιδο]νος Ίπ ]ήπι. 

16 Οὔμονς φαΐ, Τ]μαί 1έ ἶ5 1011- 

88. Ληά οἴμοτς εαἱἀ, Τ]αί 16 15 α 

Ῥγορλοί, ΟΥ 35 οπο ΟΕ ἐ]ιο Ργορ]ιοῦς. 

16 Ῥπὗ γιου Ἠονος Ίιοαι ἐλογε- 

οἳ, Ίο βα1ς, 10 15 2 οἨπ, 'γ]νοια 1 ῶ9- 

Ἰθαβος: Ίιο 15 115ομ {πι {ιο ᾖσαά, 

11 Έονυ Ἠογοᾶ Ἰήηβα]{ῇ λα 5οπέ 
{οτΏ απᾷ Ἰαϊά Ἰο]ά προῦ 5ο, 

απᾷ Ῥουπά Ἠϊπα ἵπ Ῥτίδου {ον Πο- 

απΏΕς ΤΕΣΤ. 

λει ἐκείνῃ. 1 Καὶ ἐξελθόντες 
ἐκήρυσσον ᾖἵνα µετανοήσωσι: 

/ 

καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλ- 
/ ΔΝ 

λον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς 
ε / 

ἀῤῥώστους καὶ ἐθεράπευον. 
Ν 

14 Ἱκαὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς 
Ν Ν 3 

“Πρώδης, (φανερον γὰρ ἐγένετο 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ,) καὶ ἔλεγεν, 
4 

Οτι ᾿Ιωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ 
νεκρῶν. ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο 
ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάµεις ἐν αὐτῷ. 

5/ 

.. Άλλοι ἔλεγον, Οτι “Ἠλίας 
ἐστίν' ἄλλοι δὲ ἔλεγον, "Ότι 

Ἀ ω α 

προφήτης ἐστὶν, ἢ ὡς εἷς τῶν 
[ο 16 5» / λ ς προφητών. Ακούσας δε ὁ 

ε [ 5” ϱ Δ 3 5 

Πρώδης εἶπεν, Οτι ὃν ἐγὼ ἀπε- 
{ ) / ο 9 

κεφαλισα Ιωάννην, οὗτος ἐστιν" 
ΔΝ µ / . -. 1 9 

αὐτὸς ἠγέρρη ἐκ νεκρών. '' 4ὐ- 
Ν Ν ε ε / 3 / 

τος γαρ ὁ ΗΠρώδης ἀποστείλας 
3 / Ν 1 ΄ Ν ν 

ἐκράτησε τον Ιωάννην, καὶ ἔδη- 
» Ε » . 4 

σεν αὐτον ἐν τῇ φυλακῇ, διὰ 

ἘΡΥΙΡΏΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ὕιογ ποπί ου{ απιᾷ ρχοασ]οᾶ ἐμαΐ 

αη6η Εἱιοπ]ᾶ τοροπύ. Απά που 19 

οαβύ οπῦ πιαηΥ «ἆθπιοπδ, απᾶ 

αποϊπίθά πΙδι οἳἱ πιαΙΥ Ἠιαί 

πγθυς βἷοῖς, απά Ἰθα]θά έᾖεπι. Απᾶ 14 

πο Ἐειοά Ἰοανᾶ ο) ἠύπι (1ου 

μή5 παηο σ]αᾷ, Όδοσπιθ "Ίκπονη) 

απᾶ Ίιο βαἱᾶ, τόοἼω δίμο πη- 

ΠΙΟΥΡΟΥ «ναί χδοη {ποπ Ίο 

ἀοαᾶ απά ἰιογοίοτο πβ]ίγ 

ΨΟΥΊ(5 «16 αροθνο Ἱπ Πϊπῃ. 

Οὔνους σαἱἆ, οΤ{ 15 Ἐ]ῆα. Απά 

οὔμοις ραΐ6, «Τό 5 α Ῥχορᾗεῦ, ἴα8 

οπο οἱ {ο Ῥγορ]οῦς. ΕῬαΐ ππθη 16 

Ἠονοά δαν "ο] ᾖνπι, ο βοἱᾶ, 

υΤ]ής {6 ζουμ πὝλοπι 1. Ῥομοαά- 

οἆ- Ἰο ΙΠαἩ 1Ἴδοη {οπι ιο 

ἀθαᾶ. Του Ἠοιοά Ἠπιδα]ξ ]ιαᾶ 

ροπέ {οτι απᾷ Ι]αιᾷ Ποιά οἳ 

2ο] απά Ῥουπᾶ Ἰάπι πα Κο 

-- οι 

νι Τ 

Χ(1ρῃ/3 

Τοἰσοι. 

Της πνονᾶ 15 α- εαρρ]οπισηῦ, 

5“ λαᾷ Ῥοσοπης ; ἐγένετο. 
ϱογὲ, ἵ αρρτορε]α{ο Ίογο, 

ζαπᾶ. Πιο «σηδο οἳ ίδ να», 

γπ]ς,, Ὅσσα, Οαρία]., ο Πιοξανα οναῦ ; 3 

απᾶ Ἰ5, {ογοίογς, {{α]- 

Ῥο ασφνοι” 

Ε[οίο. ἸὨνοίδοι. 

ἆ ἁφγο αοΏνο ;”. ἐνεργοῦσιν. 

8ο Ἰήᾳᾳο]]. 
ια 8ο αἲ ἰο ῥτούµος α ἀεσῦνοά τοδιὲ. 

«ύναμις, Ἶι ἐς οἰκπβο, ἵ5 Ὦγ α- πιθίοΏγπΥ, 

Ἠοῦ., {ο νου] «ο ἆοα {ο 

Πο νοιῦ ο[ΐοι Ίχας ιο 6οµςο οἱ 1ὐοτ- 
“Ἠογπς ε[οοια1ι 

Ὢο γοίία, “ νανά (υοκαηηί)” «Λος ἵη παγαξίοη 15 ο[ίοι 
οᾳπἱγα]εμέ {ο Ῥ]αρου/οσί”’ Ῥιί., ᾷ151 : 8. Β6ο ἔλεγε, οἷι. ὃ : 8. 

5 ΧΠΟΜΗ 1” φανερὸν. Ἰζοπᾶμοῖς, Ὦος]γ. 

1ου. Ῥο (Ε. .) Μαϊ 19:10. Μας ἃ :19. 

πα Τα” ν]ήσ] οσσιγς 1 {]ιο 1η, Ὑ. Ῥο[ουο «« ὔοἶη,” {ς ἀνοργροᾶ, 
39 ὅτι 18 Ίοιο α Ίῃογο βἶση οἳ φιιοἰα[ίοπ. Θοο Ποῦ. (ὅτι) 1Τὲ ἰς 
οπη]ε[οα Ὦγ ἸΓορίογ, 1Υ αἰκοί, Ῥίοις,, Οαπιρ., 1 Ἠοπι., ϱ., 1 οπζνϊο]ς, 

Ῥοσμγ. πι ἴ]ιοεο αριοο Ένας. Ὥστα, Οαεία], ο, 1, ρα 

1ρου., ΤαΙ., Ῥο]ς., Ὀο Ἰνοιίο, Ἑγπάα]ο, ΟΠΟΥ, «Ἓσπονα. "ης 

Ρατή]ο]ο {5 αἰπα]]αγ]γ πποῖ ἐγνίοο ἵπ ν. 10, απᾶ εἰοι]ά ποῦ Όο ἔναης- 
Ἰαΐσᾷ, 

ὃ Ώιο ΤΠΙΠΙΟΥΕΟΣ:”’ ὁ Ῥαπτίζων. «Α. Οαπ1ρ., Ω., 1ΡοΥ. Ῥσ]ο., 

αἀῑο ἆααν ἀοορίο;”. Τ11ιου απά Ώο Τγοίίο, «« ᾷου Τα[ον,”. ἄνορῃ- 

Πο]ά” Ποῦ. Ν. Ί., Ῥηλπ. Το ρα Ιαῖρ]ο γη] (1 ἐῑιο αγξἰο]ο Ίνας ἐἶιο 
{ογοϱ οἵ ο ειἡβίαηνο, 1Τὲ {6 οᾳιἱνα]οπ {ο ἴἶο εαὐβίπηέίνο, ὁ 
ῥαπτιστὴς, Ῥ0ο τοῦ βαπτιστοῦ, νν. 34, 30. Βου οἱ. 1 : 6, ποῖς, 
Τορ., Ἠνοίδο]ι, 

103, “ ράρ]ΐσο,” 

5 αν προπ” Ἔλο ρου, απᾶ Πνδε αογϊςέ Ῥαβ5, οΕ {ῑιίς γοιῦ 
πθισ]]ν πανο {ο αοϊίνο εἰωπίβοπίίοη, “{ο αμ  Θο (8, Ὁ.) 
Μαίέ, 8 τ 15, ἐγέρθη, "8ο αποσο”. Ιὐά. Μα,9 125: 21:18, 
14,911 9 ιτ, 19, οἷο, ἘἩοῦ. 

π96(] {ου ιο σπα) οἱ ροιυογ ὮΥ λε πιίνασ]ο5 Ίνανο ηγουρ]έ. 

Α. Ί08ς Ἠαγαὶ ἐωπηδ]αϊϊον γνοσ]ᾶ Ῥιοδουί ἴπο {οπσ]ῦ πιουο οἸοαι]Υ 
ἴο Ἐπρ]ε] γουάσις, “ πα λίγ πνοχ]κς 1ο Ἡτουσλό ΟΥ ήπιο Της 
{5 θα πιο {ου οοηπἰἀσγωίοῦ. 19 15 ποαχ]ψ Ίμο Ίαπρααρο ος 
ἨΓα]κοβο]ά. Ὁ]ας., ΟαπιροοΙ, Ῥσομψ, αᾷ Τ]οιη, ανο, '' πήγασ]οβ 

απο Ῥρογ[ογπιοά ὮΥ Ἰήπι ματρο, “ ιο πηρίγ Ῥούους ποιῖς ἵα 

ήπιο 

εο ὁ {μαί) Όοο νΥ. 14, ποῖο, 

Γ ου Ιολ οσσας ἵα πο Ἰ, Ὑ., 15 ομ]ἐοᾷ οἩ ο ϱγουπᾶ 
Ειαί ὢ ἆοσρ ποὺ Ῥοΐορ {ο ἴ]ιο ἰοχί. Τά 15 το]οσίσᾷ ὼγ ἄποβρασϊι, 

Θε]οῖσ, 'ΕΗ{., Ἰζπαρρ, Ἱωαοηπαπη, ΤΠ βολλοπάον{, 1490. (Πα πιοῦγ), 
Ῥ]οοπη. 16 {5 ποῖ τοροσηἰποᾶ Ὦ} ιο Ὀγγίας, οἳ Ὑπ]σαίο, 

ὅ “ο ᾖήπο. Ταν αρρ]οπιοηέ ἵ5 αρρνορείαίο Ἠογο, ας 16 ἵ5 ἵπ 
γ. 14, οβροσἱα]]γ ας ο Άαγο ᾖκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδηῃε ἴοτα, 
απᾷ ἀκούσας δὲ ὁ Ἠρώδης Ἀσιο, 8ο Ἰγαϊκοί, ΤοςῇἩγ. 

Ἀ α ᾖλίςς” οὗτος ἸΝοβίογ, Ώοῖς, 

εής ἁσπιοηςίγα/ίνο, οεροοἴα]]γ πγἰλ αν το]αίίνο βοηίοποο, 

Φορ ν. 14, ποίο, 

Φορ 6], ὃ : 21, ποῖο, 

κ «πο Ῥιδομ;” τῇ φυλακῇ. Ἴλθ αοἷο 16 τοαϊποᾶ ος 11ο 

αιουπᾶ {λαί ιο ποπ {5 «ρεοί[ία, α8 19 τοίδι5 το ἴἶο {ουΐγοςς οί 

Ίο πδας]. εἱρηίβοαῖοη οἱ 

Τοῦ. 

{ α ἨαίἩ 1ῖδοη :”. ἐγέρῦη. 

}. α ]αϊά Πο]ά οἱ,” ἐκράτησε. 
” 



ΤΠΕ ἀαΟΡΘΡΒΙ ΑΟΟΟΕΡΙΝαά ΤΟ ΜΑΕΚ.- ΟΠΑΡ. Υ1. 50. 

ΚΙΝ ΙΑΜΕΕΘ) ΥΕΗΡΙΟΝ, 

χοᾶίαβ) ραίκα, 15 Ῥτοί]ου Ῥ]ή1ρ)ς 
πο: ἴος Νο Ἱαᾶ πιατν]οά 1ου, 

18 Έου ὁομτ Πα εαῖᾶ ππ/ο Ἠο- 

γοᾶ, 1{ ἵ5 πού Ἱωπγ{α] {ον ἐοο {ο 

Ῥαγο {1γ τοίιου” π]{θ. 
19 Τ]οιοίοτο Ἡοιοᾶ]αρ Ἰιαά α 

οπαττο] αραἰπδύ Πΐπι, απᾶ ποι]ά 

Ἠαγο Ιᾳ]]οά Ἠϊπι; Ῥιαό 8ο οοπ]ά 

πού: 

20 Του Ἡσονο {δατοῇ ὅο]π, 

Κποπίηρ [ιαῦ Ἡθ πας α ]ηδῦ τπαη. 

απά αἩ Πο], απᾷ οὐδογνοά Πήπι : 

ππᾶ π]θη 1ο Ἰοανα Πΐπι, 1ο ἀῑά 

ΠΙΑΏΥ 191165, απά Ἠθατα 1ήπι ο]α- 

1Υ. 

2ἱ Απᾶ πΊση α. οοητοπἰοπ{ αγ 

γγα5 60Π16, {μα Ἠονος οἩ 118 Ὀἱ{]ι- 

-4αΥ πιαάθ α 5αρρον {ο 5 Ιογᾷς, 

Πρ] οαρίαίπΒ, απᾶ οἹ]οί εοἰἑαίος οἱ 

σα116ο; 

22 Απᾶ π]οηἨ ἴμο ἀαπσ]μίου οἳ 

Όπο δα Ἡοτοᾶῖας οαπιο 1π, απᾶ 

ἀαποσᾶ, απᾶᾷ ρ]οαδοά στοά, απᾶ 

Όποπι μαῦ βαῦ σπιν Ἰ]πι, χο Ίππο; 

βαΐᾳ απίο ἴο ἀαπηδα], Αρὶς οὗ πιο 

απππῖς ΤΗΧΤ. 
ε / Ν - | / 

ΠΗρωδιᾶδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου 
- 3 ο 5 . ος 3 λ 

τοῦ αἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτην 
3 / 86 ν Δ ς 2 

ἐγάμησεν. έλεγε γὰρ ὁ Ἰω- 
άννης τῷ “Πρώδῃ, “Οτι οὐκ έξε- 
στί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ 
ἀδελφοῦ σου. ὮὉ “Η δὲ Ερω- 

ΔΝ ο ο / δις ἐνεῖχεν αὐτῷ, καὶ ἤθελεν 
Ν . / 

αὐτὸν ἀποκτεῖναι. καὶ οὐκ ἠδύ- 
/ νατο. Ἐ ὁ γὰρ Ἡρώδης ἐφο- 

. Ν ᾿ , Σον » Χ 

βεῖτο τον Ιωάννην, εἰδῶς αὐτον 
./ / 9 α 9 

ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ 
/ / / 

συνετήρει αὐτόν' καὶ ἀκούσας 
κ α ν΄ ο / ο ες / 

αὐτοῦ, πολλα ἐποίει, καὶ ἠδέως 

αὐτοῦ ἤκουε. 31 καὶ γενομένης 
ς / 3 / ο ς / 

ημέρας εὐκαίρου, ὅτε Ηρώδης 
τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποί- 
ει τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς 

/ «ν / -ν 

χιλιάρχοις καὶ τοῖν πρὠτοις τῆς 
. / 

1αλιλαίας, 23 καὶ εἰσελθούσης 
τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρω- 
διάδος, καὶ ὀρχησαμένης, καὶ 
ἀρεσάσης τῷ “Ηρώδῃ καὶ τοῖς 
συνανακειµένοι»; εἶπεν ὁ βασι- 
λεὺς τῷ κορασίῳ, «4ἴτησόν µε ὃ 

ΕΗΥΙΡΕΡ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

Ρνΐβοῦ Που ἐμο βαἷο οἱ Ἡοιοᾶῖ» 

α5, ΕΦ Ὀνοίμου Ῥ]Ηρα πιο; 

{ον Ίιο Ἰαᾶ ππαντ]θᾶ 1ου. Έου 18 

1ομπ Ἠπᾶ βαἷᾷ {ο Ἡστοᾶ, 1έ {8 

ποῦ Ἱαν{η] {ο οῬ {ο Ἠατο ἱγ 

Ῥτούμοι)ς πῃίο, πῶο Ἡοτοάᾶῖας 19 

"λος α οταᾷσο ασαἰπδῦ Ἠ1π απά 

ποπ]ά Ίατο Ἰ9]]εά Ἠϊπι; απᾶ 

γοῦ οοπ]ά πού: {ο Ἠοτοᾷ {9ατοᾷ 20 

2ομη, ἱποπίπς {μαῦ Ἠο ππα8 ρα 

Ἰαβύ απᾶ Πο] πιαπ, απᾶ οΏδοτγ- 

οἆ Ἰήπι; απἆ π]ιοη 11ο Ἠοατᾶ 

Πτα, Ἡο αῑά πιαΏγ 0Μ16Β, απά 

Ἰθανά Ἠήπι οἸααίγ. Απά α οοἩ- 

γοπ]οπ{ τάαγ παγίηρ σοπιθ,"Ψηθα 

Ἠοτος οὗ Πἱ5 Ῥϊγ{μ-άαγ πιαᾷθ α 

βαρρον "ου 5 1ουάβ απᾶ «οοπι- 

πιαπᾷθιϐ απᾶ "1ο ομ]θῦ παοπ οἱ 

6ᾳαἱ116ο; απάἆ Ὕ]ου 1ο ἄαπρ]ι- 
{ον οἱ "ο 5απιθ Ἠογοβίαβ οὔτηθ 

Τη, απ ζᾖαποσά, απιᾶ ρ]οαδοᾷ Πο- 

γοᾶ απᾶ ἴλοδο "πο τοοπαοά 

πι Ἠϊπι αὖ {αρίο, ἴλο Ἱεπρ 

βαϊά ἴο ἴιο ἆαπαςαί, Αξίς απιο 

νο 2 

Μασ]νουας, ἵνα μοι  οἷνη Ὕνπς οοηβποᾶ, Φοβορις, Αμάν, Β.19 15, 
ᾷ3. Ῥο ιο αιή]σο]ο 15 Γοππᾶ Ίπ {πο ρατα]]ο], Τα]κο ὃ : 20. Ἠσῖς., 
αᾷο ϱοναηβοπίρεο ;”. Τ]νου, “1 ας ο[Βησηϊρς;”. β. Ἰν,, “]α 
Ῥιϊδοπ Βραη. απᾶ Τρος,, “ Ία οὔχοο].” 

1 ᾱ [ου Όνο βαἷκο οἳ Ἠονοάίας.” Ῥοομγ. 
οι! ἁσπιαπά 8 ατταπσοιηρηό, 

π ἁβρι” ὅδ ΤΠ ρανΗο]ο 15 πιογοΙγ οοππαπ{ίνο, απ τηαγ 
Ῥο χοπετεᾷ Ὦγ “ ϱο,” «πον,” οἱο. οσο Ἠοῦ. Τνας αἶτοί,, “ ϱο 

Όμαίω Β. Ἐν. ο. 

5 “Ἠαά α ριιᾷσο ;”. ἐνεῖχε. ὮῬοσ]γ, Ῥ]ουπιί, 

οἳ ίς γοιῦ, που οχριοβεϊνο οἳ Ἱοββΐο {οσ]ης, ἵν κόλον, «τιαο,” 
ΟΥ κότον, “ριιᾶρο.”. Ῥ]οοιπβ ἄοσπης {πο Ἰαὐέου αρρτορναἰο Ίπουο. 
Αἴθυπαβίνο, “γα οπιασοᾶ ασαἰηςὲ Επι” 

1.4ΡΙΙΟΠΗ ππᾶ Ρογδρί- 

Το ραρ]οοί 

ο ἁππᾷ γαῦ;” καὶ. Του. ποΐίοος ἐ]νο {Όγου οἳ καὶ ἵπ οβ8ΟΒ 1]κο 
Έπο Ῥνοροπί, “ αρραγοηί]γ αἀνοιεαίνο, Ῥαξ οπ]γ 1ν]οι Ίΐο ἠοιρ]ηῦ 

16 οἶσα ἵη 1ίδο]ῇ, αντ {]ιοιιή {]ιο αἱ οἳ απ αάνοιβαίίνο ρανᾖο]θ, απ 

3αἱ, ππᾶ πουσγί]ο]ορε.” « ανο]γ ἵπ α βίνους απθἰ]οείς ιοί α 
ποραΊνο, καὶ πΙαΥ Ὦο ρἶνοι ὮΥ δι, ὕνοισ]ι ποῦ ποοοββα11γ.” 

9 ]ηδύ αμ ΠοΙγ ταση.” Τ]ής 18 ἴιο Ῥτορον ονάου {π ΠηρΗ6ῇ, 

Κοηᾶ., Ἡορ]ογ, Ἠηα]κοί, Ε]οῖς., Οαπιρροῖ!, ιοπα, «Α. εἰπίαν αὖ- 

γαπσοπιοηῦ ἶ6 [οππᾶ ἵη Ἠσ]ρ., “ οοη γοομἰγαατᾶϊς οπίο Ἰοί]ᾳ πια.” 
Ῥο ἸΜοῦΐς, “ οἴποα ϱᾳογοσμίοη ππᾷ Ποϊ]ίσου Μαπη.” 

α « ἆπγ Ἠαγίης οοΠΏΘ:” γενομένης ἡμέρας. “'Πανίης” 19 πβοᾷ 
Άθνο {ηδίσαᾶ οἱ ““Γοΐηπς” ας ἵπ ο ἰπί]αν οομείγποζίου ὀψίας 
ψενομένηε (οι. 1 : 83), οἳ ἴ]ιο ριοαιά ἡ]ιαῦ ἔῑο απχί]ανγ “Ἠαγοῦ 
απᾶ 8 Ἱπῃοσύίοις ε]λου]ά Ὦο τιβοῦ γην {πὐαπβΙ νο γουςβ, ορ 
ος, 1:58. ὙΠουείου, Τπίτος,, Ῥ. ἵν. ΒΡαΠ., ο Ἰαρὶοπᾶο γοπίᾶρ.” 

τ «γγἨθῃ;”. ὅτε, Το. Ἡ οξΙογ, 1 πἰκοβ]ᾶ, ’αχρο, Οαπιρῥοῇ], 

Τ]οπι, 

5 - [ου Ἱής Ἰουῖμ; ”. ποῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ. 
Οαπρ., απᾶ Ἴλοια, Ίανο {ου Ῥοίονο {1ο ποια. 
αοοοτᾷἶπο {ο ρνοξοηῦ Ίδασο. 

Γοδίογ, Θ]α1Τε, 
“Το 18 πού 

ε  ϱοπιαΠᾷοις 1”. χιλιάρχοι Ἠοῦ. ΤΗϊς πονά μουο, απ 1η 
οἴ]νον {ηδίαησσς, ἵ6 ιεοά σοπογίσα]η; “ οοππαμάον ”' 16 1ΐ5 ο ἴγα- 
1ηῦ.  Οαρκη  ἵνας Γουπισνὴ οπιρ]ογαί, 1Π 11ο 54Π16 66ηςο, 

πρώτοι Ἀμαιρο, Ποῦ. “Ἠβίαίες ” 16 οῦδο- 
5. Ἐν, « ρποίραας τ”. 1001., « ἅ 108 ρυἱπιογοβ.” 

Υ «{Ἠο απο; αὐτῆς τῆς. Ί]οιη., “15 6απ]ο Όοπιο Ἰαΐου 

Ἐπα, ἰαμε]αίους οιπῖο αὐτῆς. «Αθλοισ]ι ' ἴλο δαία ' πιαγ 4Πδγγου 

νο Ῥαγροςο οἱ ἁοβμίπο ἔἶιο ποῦῃ, 511], Όιο οκ ρτοβεῖοη 6 απᾳααΐ- 
σϐ, ππ]αδς ἴπ ἐμο Ἱαπσιιασθ οἱ Παμἱ6ριιιάσηοο, 

να γγ]1ο γορ]ἰποί---οῦ {πῦ]θ.”. Όσο οἱ, 2: 15, ποίς. 

πα ϱῇ” 1 αιραΠαος αἴζου “ας” Οοινεοῦ πβασο Ίθηνος 11 νο 
Ῥο εαρρ]ἰσᾶ ΡΥ ἰἶιο νοαζοι”ς παϊπᾷ, 

Ἡ α ομήοῇ ΤΟΗ 

10ἱο, 
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ΚΙΝ ΦΑΝΜΕΡ) ΥΡΠΡΙΟΝ. 

Ὑ/Παίδοονον οι γ]{, απ 1 νἩ] 

61γο 1 που. 

28 Απά Ἡο 8ηατο αιπίο Ίου, 

Ἠ]ιαίδοονον {1οιι δ]α]6 αρ]ς οἳ πιο, 

1 1] οἶνο {ὲ ἴἶοο, ππίο ἔιο Ἱα]{ 
οἱ 1ΗΥ ΙΙΠσάοΠΙ, 

24 Απ 8ο ποπ ζουμ, αιά 

ραΐᾷ ππίο Ίου πποῦλου, ιού ϱἸθ]] 

1 αξις Απά βΒἱιο ραἱᾷ, Το Ἱονά 

οἳ οοῦπ ἴλο Ῥαρίϊςί, 

205 Απά 6ο σαππο ἵπ δίγαἰο]ί- 

παν ηλ Ἰαδίο πίο {1 Ἰΐποι αι 

αξ]κοῦ, βαγΐπο, 1. γη] ναί οι 

ϱἶνο πο, ὮΥ απά Ὦγ, {πα ομαχσοαυ, 

ἴιο Ίσα οἳ ο] ο Ῥαρίς, 

20 Απᾶ {ο Ἰάπο γγαδ οχοοος- 
πο 5ΟΙΥΥ ; 1/6ἱ {ου Πῖ5 οα]ις εα]κο, 

απά {ὸν Οιοῖν βα]κος ππ]ο] δαῦ υγ] Εν 

Ἠάπι, 9 ποι]ᾷ πού το]οοῦ Ίου. 

2Ί Απᾶ Ππηπιος]αζο]Υ (ιο Ἰΐπο 
βοπὺ απ΄ οχοοπίοπον, απᾷ ϱΟΠ]- 

απαπέοἆ Ἠ]5 Ἠουά {ο ο Ὀνοπο]ί: 
απ Ίο ποπύ απᾶ Ῥο]μοαφσοά Ἰῖπι 
ἵπ ο ρυήροη ; 

3δ Απά ῬνοιοΠμί 5 Ποας ἵπ α 
ομαῦς6ι, απᾶ σαγο 16 {ο ἔῑιο ἆαπῃ- 

βοἱ: απ ο ἆαπιδοὶ σατο 1 {ο 
Ἰου πιοῦμον, 

29 Απά πΊοη Η5 ἀἱδοίρ]ας Ίιοανά 

απβΠΙς ΤΕΧΤ., 

δὶ / / / 
ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοί. "ὃ καὶ 
3 .» ” οὁ 5 » 

ὤμοσεν αὐτῇ, Ότι Ὁ ἐάν µε αἲ- 
/ / ο 

τήσῃς, δώσω σοὶ, ἕως ἡμίσους 
. Δ 

τῆς βασιλεία µου. Ὁ Ἡ δὲ 
Π .. . - Ν » 

ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῆς, 
/ Ν 5 Ν 

Τΐ αἰτήσομαι; «Ἡ δὲ εἶπε, 1 ἣν 
Ν ᾽ / Α ο 

κεφαλῆν ᾿Ιωάννοῦ τοῦ «Ώαπτι- 
- 5 ο 

στοῦ. 3 Ἰκαὶ εἰσελθοῦσα εὖ- 
/ Ν . Ν Ν 

θέως µετα σπουδῆς πρὸς τὸν βα- 
/ ᾽ / / / 

σιλέα, Ἰτήσατο, λέγουσα, Θέλω 
. α - 
ἵνα µοι δῷς ἐξ αὐτῆς ἐπὶ πί- 

Ν Ν ᾿ ’ - 

νακι την κεφαλην Ιωάννου τοῦ 

Ἠαπτιστοῦ. ὃν Καὶ περίλυπος 
/ « Δ Ν Ν 

γενοµενος ο βασιλευς, διὰ τους 
[εή Δ 

Όρκους καὶ τοὺς συνανακειµένους 
αμ »η/ »λ ε . 

οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆσαι. 
2τ Ν »/ 9 / « 

καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ βα- 
Ν ’ ” / 

σιλευ σπεκουλάτωρα ἐπέταξεν 
” ω λ Ν ο 

ἐνεχθῆναι την κεφαληὴν αὐτοῦ. 
9 ε λ Δ 

35 ὁ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν 
. 3 - ο ἷά 

αὖτον ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκε 
3 . 3ῄ 

την κεφαλην αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, 
α/ Ν ω. 

καὶ έδωκεν αὐτῆν τῷ κορασίῳ' 
Ν ΄ 3/ ... - 

καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ 
ν 209 νο 3 / 

μητρὶ αὐτῆς. Λαὶ ἀκούσαν- 
ς Ν 5 -. 3 9 

τες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον, καὶ 

ΒΠΥΙΡΕΡ ΤΕΠΡΙΟΝ. 

π]αύουοι οι σέ, απά 1 πΙ]] 

οἶγο {ύ σίο ορ. Απά Ίιο βΥΓοΥΟ 25 

{ο Ίου, Ἰ]ιαίονον ποια ἶια]ό 

αθὶς πιο, Τ πν]] σῖνο ἡἴ «ίο {1π6ο, 

πογοῦ ἴο πο Πα] οἳ 1ιΥ Ιπρ- 

ἀοπι. Απά ιο Ἱνουῦ οαὐ, απά 

βαϊ {ο Ίιου πιοίλον, Ἡγ αῦ οὗα]] 

Ταξί Απ ε]ο βαἱᾷ, Τ{ο Ἰιοαά 

όΓαοἶνη δί]ιο Τήηθή50ς «Α.πά 5ο 

σαπιο ἵπ πιλος ἱπ{ο]γ ὢΥ Τι Ἰαδίο 

{ο ἴιο Κ1π ο), απ αξ]κος, 5αγ πο, 1 

η] ναί ιο "νγου]ά θέ οἶνο 1η 

ἁ(ον ντι άοιια Ρίαἰέου {ιο ]ιοαά 

οἱ 6ο] «ιο ΤΠΘΥΡοΝ. «Απά ἴιο 

Ίά1ρ πας (οχοοοᾷἰπρ]γ 86ΟΥ; 

Φε, ἴοι αοοοππΏ οἱ 5 λοαί1μ6, 

επιᾶ οἱ 1λοςο 'π]ο γοο]θᾶ ση] ί]ι 

Πάπα αὖ {αῦ]ο, Ίο πνοτ]ά πού το]οοῦ 

μου. Απά ΙπππαᾶΙαίοΙγ ο 1 πρ 

βοπύ /οπο ο{ Πἱ5 οπαγά απᾶ 60ΠΙ- 

πιαπᾷοᾷ Ἠ15 σας {ο Ῥο Ῥνουρ]{; 

απ Ίο που απ Ῥομοσ ος Ἰπα 

1η {ο ῥγδοῦ; απᾶ Ῥτουσ]ή 118 

Ἠοαά ΧοἩ ο Ρ]αδίον, απᾶ σανο 16 

ο ἴλο 4.156]; απᾶ ἴο ἆαπιδοι 

9αγο ἵς {ο 1ος πιοίμο». Απά 

που Ἠἱ5 ἀἱδοῖρ]ορ ]ιοατά ο] 18, 

ο. ι| 

εο 8 

7 α{9 Πιο; δώσω σοί. Ἔϊιο Ῥγοροβίίου πιηδέ ὃο στργοδσο ο « {πο ΤΠΗΠΙΟΥΡΟΝ. Θοο υ. 14, ποῖο, 
Ῥο[οτο Όλο οὐ]οσίίνο, η αἲὶ οπδος Ἠνηοιο ἐμιῦ οπξο 18 δοραιαίοά 

Ὦγ α που, οὗ νους, Ποια οσγός ο αὐνίπα, οἱο, Ἀιο]ι 15 «έ έ]ιο 
οχἰφηρ δἰαίο οἱ ους Ἰαησιασο”. Ταν 1η α. Ὀἱμ]ἱσα] Ῥἱαδο, “Τ 
πἩ] θανο]γ σἶνο ἴ]ιο Τομέ] το {σα ἄοπ. 28:29, ΤΕ 1νο «ππησο 
Ώιο οτᾷον, ο ῥγοροβίίου πηαδὺ Ὄο ἀνορροῦ, “1 αἩ] 5αγο]γ αἶγο 
ισο {]ιο ἐομί]ιν” 

6 {ο μου.” 

3 «ϱΥΟΠ τος” Τπιοπα. Ὁο (0, Ἡ} Ἰωίτο 2110. Ίο 
Ἰαΐον (γοσῖς πέους ο[ίοα οπι{ ἴἶιο Ῥιοροβίίοι π]ήσ]ι Ῥο]οπας ἴο 
Ένο που ]π]ίσς ὮΥ ἕως, ΙουγΊις Τέ {ο Ῥο Μαρρ]οᾷ Ὦγ ἔἶιο πηϊπᾶ, 
Όρο Ποῦ., ἕως, 

δα ο ΤήΠΟΥΚΟΝ, 

Όσο Ἰι5έ ποίο. 

ἕως. 

Ὀρο ν. 14, ποῖο, 

5 ψου]ζείι Τηἱς γνονᾷ ἴ5 {ηεονίοι, ἵη σοι [ορ ΙΕ Ῥοβοπῦ 
πεασο 

ο {ορβυψ]θι ;. ἐξ αὐτῆς (ώρας παυαπά(έπ). ἸΚομᾶ,, Ῥος]γ. 

πά «οἨ αν ρ]αΐου ;” ἐπὶ πένακι, Ἰζομᾶ., Ω», Που. 8ο (1. Υ)) 

Τω]κο 11 τ 89. Ἠπὶ, ἵπ Μλΐς οᾳ5ο, ἰς ποηᾶσιοὰ “ου”. Ὦγ ΒἩανρο 
απᾶ Ὅγα]κοί οσο ος. (ἐπ, 

{ «οκοσσᾷησ]γΟ” ΠΠής 1 νο Ῥγορου ον Ποσγαριγ οἳ ἴιο α- 

γνουῦ, αι αλοιι]ά ο αἀορίοᾶ απἰ(οπη]σ. ο Ιζοπά,, Ὀϊαις, ο 

ουλοσναρ]γ {5 ναν]οᾷ {η εῄονοπί ρανί5 οἳ νο Ἡ). Ὑ. 

ξ «ϱῃ αοσοοιΠέ οἳ;”. διὰ (ση οσοι.) Ἰκοπά., Που. 6ο οἷι, 

2 : 4. ποῖο. 

Να ϱ{18: 3 ὄρκουε, ναοί, Εἱοἷς, Όμαιρο, Τ]οι., Ῥοο1ιγ. 

Β. Ἐν. « βοπιοπίς:”. ῶρου,  ἠπναπιοηίος τ””. Ἠο]σ,, “ 4ο οράση ; ” 
Ὀγνίας, Ίδάρα 5 (ἴοπι. Ῥ]ηνα!). νο τουδστίης “ οι] ροσιης {0 

άνο ουἱρ]μαίοᾷ ὰ ο αγαπισπίατι οἳ ιο Ὑπ]σαίο, 

ἵ «Ἠγγο τοσπος.”.. Θοο 6Ἡ. 4: 10, ποίο. 

} «πο οἳ Πΐς ριιανά;”. σπεκουλάτωρα. ΝΟΣΙΟΥ, ἨΓαἰκοβο]ᾷ, 
«ρπο οἱ μὶς σανᾶς;”. Ὄο Ἠ)οίία, “ οἵποπι Ἐπαραπίση,” ιο γνονᾷ 
(Ηιο ΤΠ. «ρεσιωίαίο οἱ αρίσιαἰοη) ἀοβίσπαῖος α Π{ο-σπανά πια!, 
Βιιο]ι εο]αϊοις ο{ίοι αοἰο---π8 {1οΥ πο ἆο ἵπ ἴ]ο Ταςί---15 οχοοιῖ» 
Ψομοῦβ, ἨομΙπδοη. Ἰ]ίσβο]ιο ἄοιίνος 1{ ᾖτοπι ἐμο Τα η 6ρεοι 

ἰαγῖ, 

κ ὁ ο α Ρ]αὐίορ”. ου Υ, 22, ποῖο, 
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ΚΙΝα ΖΛΜΠΒ) ΥΡΠΘΙΟΝ. 

ϱ/ ἄν, Πιο 6απιθ απᾶ {οοῖς πρ Πή8 
0156, αμ ]αἱά 16 ἵτπ α, ἑοπιβ. 

90 Απᾶ ο αροβί]θ ρα{]μετοά 
Ώιοπιβοίτος {οροίμον ππίο 19518, 

οπά {ο]ά Επι αἲ] ἐμΐπος, ΡοίἩ π]αύ 
{πογ Ἰαᾶ ἆοπθ, απᾶά ἵλαῦ ἴἼοΥ Ἰαά 

ἸαπρΊι6. 
81 Απά Ἰο ραῖᾶά απίο Ίθπιι 

Οοπιο γο γοιτβοίνθς αρατῦ Ιπίο α 

ἀθξδοτῦ Ῥ]ασο, απᾶ τοδῦ α π]ή]ο: 

{ου ου Ίου ΠΙΑΣΥ οοπι]ῖηο απᾶ 

βοἵπρ, απά {1ογ Ἰαᾷ πο Ι6ίδιτο 5ο 
πιο) 45 {ο οαῇ. 

82 Απᾶ λογ ἄεραχοᾷ Ιπίο α 
ἄαβοτί ρίασο.Ὀγ 54ρ Ῥηϊταίς]γ. 

88 Απᾶ ἴο Ῥοορίθ βαἩ οτι 

ἀαρανίηρ, απᾶ παΠΥ ποπ Ἰήπι, 

απᾶά ταη αἴ[οοῦ 1ου οι οἳ 41] 
οθίορ, απά οπίνοπί απ, απᾶ 

σαπ1θ ἰορθί]θν απίο Ἠϊπι, 

δά Απά ὁσδαβ, νση 19 Ο8Π1Θ 

οιζ, 8α7Υ ΠΙΟ Ῥθορίθ, θᾶ γα 

πιουθά γη οοππραβαίοη ἴοπανα 

ἴσπι, Όοσα1β8ο ἶιογ πγοΓθ 48 5,οθρ 

αππῖς ΤΗΧΤ, 
ιο Ν ο 3 ο Ν΄ ο), 

ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν 
»Σ ν 3 α { 

αὐτο ἐν τῷ μνημµείῳ. 
90 Ν / ε 5». 
λαἳ συνάγονται οἱ ἄποστο- 

κ Ν 5 .ν νΝ 35 / 

λοι προς τὸν ᾿[ησοῦν, καὶ ἀπήγ- 
3 ο) ’ Ν ο 

γειλαν αὐτῷ πάντα, Καὶ ὅσα 
3 / 9 ο 1Σθ/ 

ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 
δὶ καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 4εῦτε ὑμεῖς 

» / / 

αὐτοὶ κατ ἰδίαν εἰς ἔρημον τό- 
/ 

πον, καὶ ἀναπαύεσθε ὀλίγον. 
5 Ν ε 3 { 5 

Ὥσαν γαρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ 
« / Ν . Ἀ δω) 

ὑπάγοντες πολλοὶ, καὶ οὖδε φα- 
. . / ' 92 πο --- 

γεῖν ηὐκαίρουν. καὶ ἀπῆλόον 
» 5/ / . / » εἰς ἔρημον τόπον τῷ πλοίῳ κατ 

3 2 ἰδίαν. ἹΚαὶ εἶδον αὐτους ὑπά- 
. / 1. / γοντας οἱ ὄχλοι, καὶ ἐπέγνωσαν 

ΣΧ { .  δὁ 

αὐτὸν πολλοί: καὶ πεζῃ ἀπὸ πα- 
. - / / 

σῶν τῶν πόλεων συνέδραµον 
κ - » 9 

ἐκεῖ, καὶ προῆλθον αὐτοὺς, καὶ 
-ν Ν ” Ν 54 Ν 

συνῆλόον προς αὐτον. καὶ 
Ν 5 » Α αν 

ἐξελθὼν εἶδεν ὁ ᾿[ησοῦς πολὺν 
/ ΔΝ 3 / 3 3 

ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ 
3 « / - / 

αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ὧς πρὀβατα 

ΤΒΥΙΡΕΗΡ ΥΡΕΡΜΙΟΝ. 

Ώιογ οαπιο απᾶ ἴοο]ς τρ Πἶ8 
οοτ/ρ5θ, απὰ Ἰαἱά 165 Ἱη τα ἴοπιῦ. 

Απά Τμθ αροβΏοβ “οαπιο ΊΤο- 50 
βοΐ]ον {ο ὁἆσοδαβ απᾶ {ο]ά Ἠΐπι 

1] Ώμησς, Ῥοῦμ πα 1ου Πας 

ἆοπο, απά π]ιαῦ {11οΥ Ἠαᾶ ἰαισΏί, 

Αιᾶ Το βαἱᾷ {ο ἔἶιαπι, Ο0οθ 7ο 

γοιτβο]τθβ αρατύ Ιπίο α ἆθδ- 

ον Ῥ]ασθ, απά τοῦ "α Ἠτί]ο 

πηϊ]θ: {ον {16τθ ΠΥΟΥΘ ΤΠΙΔΗΥ 

οοπηρ απ ροῖηπρ, απᾶ 1οΥ 

Παᾶ πο Ιοδαγο ποῦ 6ΥΘΗΏ 10 θ80. 
Απᾶ ἴΊογ ἄαρατίθᾶ Ιπίο α ἀθβοτί 
Ρ]αοθ ΡΥ ιο ερ Ῥιϊγαία]γ. 

Απᾶ αὖλο ογοιυζν βΑ1Υ ἐἶοπι 'ροίπρ 

αγ, απά πιανγ που Πήπι απιά 

ταν. μ1θυ Ὦγ ]απᾶ «ἴτοπα α11 

ἴπο οἱθβ, απά ουυποπύ Ίπθπι 

απά ϱα1ηθ ἰοροίμθυ {ο 111, Απᾶ 
ζ6β15 "οοπήηρ {ογίἩ, 5α1ν α ργθαῦ 

οτοπἀ, απά τναδ πιογθοά πν 

οοιαραββίοι "{οαΥᾷ5 {οπῃ, Ῥο- 

οπ156 {16Υ πογο "Ίϊκο 5ἶιθορ 

δ4 

1 πο τοπιδ. Τμο οτί ο]ο τῷ (ωνημείῳ) 15 το]θοῖοᾶ Όσ εἰ οῖ- 
{ους ὧοπι Μαἰπα! {ο Φο]ιο]α. Θ6ο ἙῬ]οοπηί. 

. «ϱ4ΠΠΟ Ίοσθίμεν;”. συνάγοντα. Κεπᾶ., Ἰακοβε]ᾶ, Ἐοῦ. 
Ῥγοαίβομ., '' εοπυεπίο.”. 9ο (Η. Υ.) Μα. 2 ι 62. Τω]κο 232 : 00. 
Αοίβ 19 1441 1616: 20 :Π. 

παρ Ἠή]ο ος”. ὀλίγον. Ὁ Ν Π]ο” αἴπιρ]γ, ἶ5 οᾳαἱγα]οπέ το 

α πιο Ὀλίγον, Ἱ Ίο ΒΙΡΡΟΞΟ χρόνον απήοιβιοοῦ, ἶ5 Ρτορου]γ 
τομᾶρτεᾶ α” αὔούο.. -Α5 απ αἱίουπαΏῖνο τοπάσμΊπα, 6“ α Ἠ{]6” 8ο 
Ῥοσὰψ. Β, Ἠτ, πῃπ οι” ο Ἰοίέε, “ οἵηπ Ἰνομήσ 1065. πῃ 

Ῥοοο.” ) 

9 «ῃ0--ΘΥΟΩ;” οὐδὸ. ἈῬοο]γ. ἸΝαἷοί, βμα1ρο. Ποῦ. (οὐδὲ) 
Ἔσσζα, ““πο---η]άσπι ς” Β. τι πο ρᾳ8 πηδπιο ;”.. Τρου., “ Πδ--- 
απ.” 

Ρ “Ὦϱγ ἴιε ϱΗἱρ;”. τῷ πλοίφ. Βεο σἩ, 4: 1, ποῖθ, «Α8 ίΒ 

18 λα άαἰζυο ἐπαιγιπηοπιἰα]ές, "' Ὦγ ” ἵ8 αρρτορν]αΐρ, 

α {ια οἱοιυάδ Οἱ ὄχλοι οἳ ἴἶιο Τοχίις ἨἩορορίας ας Ὄθοη 
ἀχορροά Ὦγ ἀπίαβὺ., Φολοίζ, ζπαρρ, Πέ, ἸωασἩ., Ε11ἱσςολθ, απᾷ 

Ῥ]οοπι, 15 16 ποῦ χθοορπίσοά Ὦγ ἴῑο Βγιίαο, ο) ὙΥπ]ραίο. Τό 15 
τορατᾶεά αν εριπίοις Ὦγ Ὕ/αειογ, Όμανρο, ΟαπιρΏοῇ, απά Ώο 
ἸΜοίίο. Το εαρρ]επιοπύ “πο ονουνᾷς ”. 19 ἔπίκοι {γοπι {ο Ῥασα]- 
16ἱ: Μαζί, 14 115, απά Τω]κο 9 : 11, π]ετο ττο Ἠμγθ οἱ ὄχλοι. 1 

Νο απηρἰοΥ “αγ” απ ἴἶο ποπήπα(ίνο, ἴο Ίαπριασο {5 τοπᾶογοᾷ 
απρίραοαβ, 5 “που ” ο6σουχς Ὀοΐοτο « ἁορατίοᾶ.” 

5 αροῖηρ αγΑΥ;” ὑπάγοντε, ᾷἛῬοομψ. Ἠοῦυ. (ιν νογῦο), Το 
6ο, 6ο αιυαμ ἰο α ρίαυε. ο (Β.Ύ.) δομα 6 101 141268. Νες. 
1ο πηά Τ]οπι. αἀορῦ ιο Ῥαγμοῖρίαἰ οοπβποὔοα. αἱ. Μουῦ., 

Ἠναβ,, Ῥσσα, “ αδειωιίες ;” Ὀγτίαο, ποτ]. 

5 αγ Ἰαμά  πεξῇ. ὙΓακεί, Ῥοσῇγ, Ιζαμᾶ., Θ., Ὀἱοἷς,, Τποπι,, 

Ῥ]οοπιβο]ά, (Ν. Ί.) ο Ὑγείία, “σα Ἰαπᾶς Ὀγτίαο, ἵννεα 

1ρου., “ρου σιτα. ΒἰΙοΙγ βρεα]ίηρ, ἐς 16 ιο αά]. πεζός, 
γι ὁδῶ ππζονείοοᾶ, ΤΠ ἐῑο ρνοδεπύ οοπβίγιοθῖο, 16 18 γαρατάεᾶ 

35 ας ανονο. που 16 τοί[ονς {ο ἰανο]ίηρ, {6 15 ορροςεᾶ {ο ἐν 
φηὶ, 06ψερ. Β. 11 : 58. ἸΠάάσ]]. 

ε«ῃομι:”. ἀπὸ. Ἴνεβιο, Ἰεπᾶ:, Ὠ]αῖς, Ὑ α]κοβο]ᾶ, Ῥοοίιγ, 
Ἐ]οπι. 

κ ἁοοπίης [ον] Ἰζοπᾶ., ἨΓοδίογ; “ οοπήηρ ομύ:”. 8. Ἠτ, 
 ὁίαπῦ δονς 1”. Ὑπαἱρ,, “ οχίοηΒ)”. Βστα αμᾶ Ἠνας., “ δρίοςδυς ς 

Ἔο]ςα., “ αἱἰρααπᾶο.” 

π.  ὑοψαιᾶς.” Τίς ἴ6 ιο ριεβοπῦ ουίλοργαβΗΥ οἳ ἴμς τνονᾶ, 
Ῥοί]ι ἴονπης, « {ουήατᾶ  απᾶ “ ἑουαχάς,” οσουν ἵπ Ἡ, Ὑ, 

νά ]κο , ὦς, Τηΐς ποτά {8 παμε ὑαίοᾶ {ου 45,” {ο {γου ἐπο 
Βαπίοπορ ἴοπι 119 ἔπωο Ἰμδῦιρ 5ουπᾶς, 5 απᾶά οδὖ. Πο βοη5θ 
γοπηπίπς απομαπσοά. Ίο πονᾶ 15 τοπᾶστεά Ὁγ “κο, (8. .) 
Μαι, 6:99; 98:58. ἹΜα]ς 4:51. Τα] 12 1 27, οἵο, ΤΠϊ8 

οαηρο ταὶσ]λύ Ὀο παάο ἵπ ΠΙπΙΘΓΟΠΕ Ἰπδίαπσσς, ση] στθαύ αάταν- 
προ αξ {ο ομρ]οπή]. 



4 τΠΏ αΟΒΡΕΙ ΛΟΟΟΒΡΙΝα Ἠο ΜΑΗΙΚ.--ΟΠΑΡ. ΥΙ. 

ΚΙΝ ΙΛΝΜΠΕ) ὙΠΠΘΙΟΝ., 

Ῥ/λαίδοσυον οι γη]{, απ 1 αν] 

6ο {6 ύοο. 
28 Απ Ἰο Απα9ο τπίο Ίου, 

Ἠλαΐδοουσυ ἐ]ιοι θ]ια]{ αξίς οἳ ππο, 

1 ΝΙ]] οἶνο ἐξ ἴἼνοο, ιπ{ο ιο Ίνα]Ε 
οἱ 1ΠΥ Πο 4οΠΙ. 

24 Απά βἱιο ποπ Γον, απἆ 
βαΐᾳ ππίο Ίου Ιπούῦλου, ηςί ο]ια]] 

1 αξκῇ Απ βἶιο δαϊἆ, Έ]ο Ἰοαά 

οἳ ὁομη ἐλο Ῥαρίϊςί, 

20 Απ 5Ἱο οαπιθ ἵη βαἰοἸί- 

πα ἸΥὶ0 Ἠαδίο τιπίο ἐ]ο (πο, αιιά 

αδ]ζοά, δαγίπο, 1 η] Οναῦ Όνοι 

οἶνο 1ο, ὮΥ αλιά Ὦγ, ἵπ ἃ 6αγσοΥ, 

Όιο σας οἳ ὁοἶιῃ ὧιο Ῥαρίςί, 

36 Απά ο Ἰάπο άδ οχοθοί]- 
ἵπα ΒΟΡΥΥ 7 3/οἱ {09 115 οδ{]ς εα]κο, 

αιιά {ὸΥ Ὁιοίν βα]κος Π]ο] δαῦ νι 

Ἠΐπα, Ὡς νου] πο το]οοί Ίου. 

2ἵ Απά Πηπιοβ]α[ο]γ Ίο Ἰίπο 
ϱοπῦ απ. οχοοπ{ίοποῦ, απά οσο” 
αηαηέῖος. Ἠ16 ]ιοιᾷ {ο Ῥο Ὀνοιισ]ί: 
οπά Ίιο ποπύ απᾶ Ῥο]μουιζσά Ίνα 
11 ἴλο ΡΙΙΡΟΗ/; 

35 Απά Ὀτοπολί 115 μοιᾷ ἵπ α 
ομα19οἳ, απά ϱαγο 16 {ο ἴἶνο ἆαιῃ- 
βο]: απᾶ ο ἆαπιδοί ρανο 16 {ο 
Ἠου Ἰηοί]µοτ, 

29 Απά ηο 19 ἀἰδοῖρίος οστά 

απΏΡΙς ΤΗΧΤ. 
3λ / / / Ν 

ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοί. 3ὃ καὶ 
3/ . ὦὪ "ο δ 34 3 

ὤμοσεν αὐτῇ, Ότι Ὁ ἐαν µε αἲ- 
/ / Ν πό « / 

τῆσῃς, δώσω σοὶ, ἕως ἡμίσους 
- ο. « Δ 

τῆς βασιλείας µου. ᾗἸ “Ἡ δὲ 
εξ λθ . εἶ κ ν Σ 

ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῆς, 
/ / ς 1 5 

1 αἰτῆσομαι; Ἡ δε εἶπε, Ί ην 
Ν ᾽ / Α αν 

κεφαλῆν ᾿Ιωαννοῦ τοῦ Άαπτι- 
. 8 - » 

στοῦ. Ὁ Ἰαὶ εἰσελθοῦσα εὐ- 
/ Δ αν Ν Ν 

θέως µετα σπουδῆς πρὸς τον βα- 
/ ᾽ / / / 

σιλέα, ἠτήσατο, λέγουσα, Θέλω 
9 . 29 ἵνα µοι δῷς ἐξ αὐτῆς ἐπὶ πί- 

Ν Ν » / -ν 

νακι την Κκεφαλην Ἰωάννου τοῦ 

ΠΒαπτιστοῦ. Ὦ Καὶ περίλυπος 
/ ς Δ ΔΝ Ν 

γενόμενος ὁ βασιλευς, δια τους 
4 Ν ’ 

ὄρκους καὶ τους συνανακειµένους 
. / ο. Ν 3 ω) 

οὐκ ὐθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆσαι. 
μα! Ν 50 / 5 / ε 

καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ βα- 
Ν ’ 3 / 

σιλεὺς σπεκουλάτωρα ἐπέταζεν 
3 - Ν Ν ο) 

ἐνεχθῆναι την κεφαλην αὐτοῦ. 
25 λ Ν / 

38 ὁ δὲ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν 
»Σ ΑΝ 3 Αν Αν 3 

αὐτον ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκε 
Ν Ν } ο 3 

τὴν κεφαλῆν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, 
/ Ν ω 

καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ Κορασίῳ' 
Ν / 9), 3. Ν α 

καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ 
Ν μ. 29 ” 3 / 

μητρὶ αὐτῆς. Ἰαὶ ἀκούσαν- 
ε ΔΝ 3 -». 3 ΔΝ 

τες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον, καὶ 

ΠΤΥΙΡΕΡ ΥΕΡΠΡΙΟΝ. 

π]αίογον ποια ση]ζ, απά 1 τν] 

ο1γο τὲ Σο οθ. Απά Ίο 5οτο 25 

ἰο Ίου, Ἰαίονον οι εἶνα]ῦ 

αδίς πιο, 1 υπ] σΊνο 1ὲ {ο Όπου, 

«ογοῦ ἴο πο Πα] οἱ 1ΙΥ Ι1ης- 

ἄοπι, Απά ἶιο 1νοπί οαί, απά 

παἱᾷ {ο Ί6υ πποίἶον, Ναού 511 

Ταξί. Απ 5ο ραἴά, Τ]ο ποπά 

οξ ἆ.οἶηπ ιο Ἰπήπάουδος. «Απιά διο 

σαμπο 1 πμλος Ια{ο]Υ Ἠ/ {1 Ἱναξίο 

το ἴ]λο Κήπο, ιά αβκος, βαγίπο, 1 

ψ]] ὑναῦ έμοι οενοι]άρύ ϱἶνο 11ο 

α(ΟΥ (αντ δι ἀΐοη α Ῥ]αζίου ὑπο σα 

ο{ ὁοἶνπ εὔ]ιο ΙΠ1Π1ΘΥΡΟΥ. Απά ἴ]ιο 

Ἰάπο Ίναδ [οκοσθβΙηϱ]Υ ΒΟΙΥ/ 

φαί, ἔοι αοοοαπό οἱ 5 Νοα{Ἡβ, 

επιᾷ οἱ {ορο 'π]ο 1οο]ίηθᾶ αγΙδι 

Πάπα οὐ ἑαβ]ο, Ίο πγου]ά πού το]σού 

Ίου. Απᾶ Ιπποςα{οἱγ ο πρ 

βοπ{ /οπο οἱ Πΐ5 οπια)ἆ απά οοΠΙ- 

πιοπᾷοἆ 5 Ίιοας {ο Ῥο ρνουσ1{; 

απά Ίιο πομῦ απ. Ῥο]οπᾶσά πα 

1π {ο ῥνήδος» απ Ῥγουσ]έ 1158 

Ἰοαά Κοη ο Ρ]αὐίου, απά σαγο 1ΐ 

{ο ἴλο 4απΠιδο[; απᾶ ἴ]ο ἀαππδο] 

οανο 16 ἴο Ἠου πποίπον. Απά 

νου 5 ἀἰδοῖρ]οδ Ποστ ο] Ἡ, 

20 

νο σὸ 

νὸ -Ὁ 

ο 8 

9 ο] 

σ {0 {1ι6ο;” δώσω σοι. Ίο Ῥνοροβίίον πεικὲ ο οτργοδσεά ο {1ο ΤΗΥΠΟΥΦΟΝ. Όσο ν. 14, ποίο, 
Ῥοίονο Ίο οὐ]οοίίνο, 1 αἲ οπθσς Ίγμογο (λαῦ οπξο ἶ5 δοραναἰοᾷ 
ὮΥ α που, οὗ 1νου(ς, οσα ΌΕγύΑ ο) οὔυζπς, οἷο, Βασ] 15 ἴ]ιο 
οχ]εήηρ; αἰαίο οἱ οί Ἱαπσπασο” Ίλις ἵπ πα Ὀἱμ]ίσα] ρ]ηαρο, 1 
πἩ] βατο]Υ ᾳΊνο Ίο {ουί]ι {ο ᾖ]νοο” ο. 35 1 29. 1Γ νο οισησο 

Ὠνο ουζοι, {1ο Ῥνορορί[ίου πας ο ἀγορροί, “1 π] εανο]γ αἶνο 
νσο {ἶνο {οπί1ι.” 

Σα {0 ἴμοο,” 

. «ργοα {οἱ ἕως. Ἔλον. ο (10, Ὑ.) Ίπικο 3110. Ίἶιο 
Ἰαΐου (νοσ]ς αηνἰέους οοα οπΗξ ἴ]ο ρυοροβίθῖου λίο] Ῥο]οπας {ο 
νο ποσα Ἠπίοῦ Ὦγ ἕως, Ιουνῖμο 19 {ο Ῥο Βπρρ]ος Ὦ} ἴἶνο πμ. 
Ὀσο Τοῦ.,, ἕως. 

Ὁ αλλο ἨΏΗΠΙΟΥΡΟΥ, 

ὧρο ]α5ῦ ποίς, 

Ὀοσο ν, 14, ποίο, 

5 α γψοπ]ᾷρί, Ἠλής χνουὰ {6 {ηβον(οι], ὰ ο {ο ΠΤΙ σν]1ι Ῥνοδοπύ 
πεασο 

ἆ « [ΟΥ 011/ αὐτζε (ὥρας εαυαπΠ πα). Ιοπᾶ., Ῥοσ]γ. 

4 «ρη α Ῥ]αζίου:”' ἐπὶ πίνακι, Ἰκοιὰ. Ω., Που. Βο (10, ν 

Ία]ο 11 : 39. Ἠπὶ, 1 Ἰίς οπςο, ἶ χοµᾶσνσᾶ “οι”. ΡΥ  λάΥρο 

ππά Ἰαἰκοί οσο Το. (ἐπὶ, 

” 3 

ἐξ 

{α οκορσζἹπα]γ. Πής ἶς πο Ῥγορος οΥοσγαρ]γ οἱ 11ο αἲ- 
νοῦ, απᾶ ε]ιοι]ά Ῥο αἀορίοῦ τπἰ{ομη]σ. ο Ἰοπᾶ, ΠὨίῶς, Ίο 
ου οσραβγ {5 νανίος {π ἀβοτουῦ ραχίς οἳ πο 1, . 

6 6 0µ αοσοιηέ ος”. διὰ ζουπι ατοιιδ.)  Ἰομα., 808. 

2 14, ποῖο. 

906 σι, 

Να οη{]ς . ὅρκους, ναοί Ὀ]οἷ., Ὀμανρο, Έλοιη, Ῥοσἳ1γ. 

5. Τν.,  βοπιοηίς. Τρου,  ἠααπιοπίος ,. Ὠσοια., “ᾖο οδ/ση τ” 
κ ρ.. 5 . . 

Βγνίας, Ἰδάρα-» (ίσοι, Ῥ]αα). ο νουήστίης « ου] ” ροσιπς το 
ο 

μανο ον]α μα [οι] 11 νο /γαποπίαπι οἳ ιο Ὑπ]ααίς, 

Γ ελο τοσ]πο... Φοο οἱ. 2 10, ποία, 

} «ρπο οἳ μὶς ϱπανᾶ;”. σπεκουλάτωρα. ΝοΡΙΟΥ, αἰκο[ο]ά, 

«ρπο οἱ 146 οιιαζς: ”. Ὥο Ὑψοίίο, “ οἴπονι Ὦναρανίοηρ” Γμὸ γνουᾷ 
(Πιο Τιαίπ. «ρεευ]αίοι. ον δρίσιἰαίοΏ) ἀοθίσπαίος ο Π[ο-σπονά απαη, 
Θ1ο]ι εο]άΐσις ο{ἴοιι αιοξοι----πδ {11ου ΠΟΥ ἆο {π {1ο Ἰδαςί----ἲδ οχοςιῖ- 

Μοποῦς. Ὠολίπδοη. Ἰίσδο]ο ἆᾖοήνος 15 βοια {ο Τα. 6ρεση» 

αγ, 

κ ἁϱῃ α Ῥ]αίου” Όοο Υ. 29, ποῖο, 



ΤΗΝ ἀαΟΡΡΕΗ ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΜΑἨΚ.- ΟΗΑΡ. ΥΙ. 4, 

ΚΙΝα σΛΜΗΡ ΟΥΤΡΠΡΙΟΝ. 

ϱ/ ἅ, νου οππιο απᾶ ἴοοῖς πρ Πή5 
601 Ρ5ο, αᾶ 114 19 ἵη α οπηρ. 

80 Απά ἴ]ο αροβίος ραὐλογοά 

ἢοπιδο]νος {ορθίμον ππίο ὦοδᾳς, 
απ ἴοἷά Ἠϊπι α]] (]πσα, Ρο π]λαῦ 
ΟΥ Παᾷ ἆοπθ, απᾶ π]ιαῦ {ου ταά 

ταιρ]Ἡί. 

91 Απά Ἱθ ραϊῖᾶ απίο λοπι 

Οοπιθ 7ο γουνβοἱνος αρατί Πίο α 

ἀθδονῦ ρ]ασο, απά τοβῦ α π]Ι]ο: 

{ον ἴθχο οΓο ΠΙΑΗΥ οοπη]πϱ απ 

βοἵπᾳ, απά 11ογ Ἠαςά πο Ιοίδατο 5ο 

ΠΠΟἨ 5 {ο οαῦ. 
82 Απά Ί1θγ ἀερατίοά Ιπίο α 

ἄοςοτῦ ρ]αοο Ὦγ 5Πἱρ Ῥηϊνα{θ]γ. 

98 Απά ιο Ῥοορίο βαἩ Ἴθπι 

ἀερανπο, απά. ΠΙΑΛΥ που Ἠϊπι, 

απᾶ ταη α[οοί (πήμεν οἱ οἳ αἱ 
οἱδίοβ, απά οπναοπί λατ, απᾶ 

68116 {ορθί]ον πόθο ΠΠ. 

984 Απά ὦοδιβ, Ίμοπ 19 οαπιο 

οι, 8. ΠΙΟ Ῥθορίο, απᾶά Ίνα 

πιονθᾷ ση οοπιραβδίοη {οπανᾶ 

έλοπι, Όοσσα5δο 167 τους 48 5Ἱοορ 

σππΕκ ΠΕΧΤ. 
Φ 9 - » νο 
ἦραν το πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν 

»  δ . { 

αὐτο ἐν τῷ μνημείῳ. 
930 9 ’ ε 5 / 

Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστο- 
Ν Ν ᾽ . ν. 5 / 

λοι προς τὸν ησοῦν, καὶ ἀπήγ- 
, λ ο 

γειλαν αὐτῷ πάντα, καὶ Όσα 
3 / ΝΔ ο 2 / 
ἐποίησαν Καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 

δ1 καὶ εἶπεν αὐτοῖς, «εὖτε ὑμεῖς 
» / / / 

αὐτοὶ κατ ἰδίαν εἰς ἔρημον τό- 
/ 

πον, καὶ ἀναπαύεσθε ὀλίγον. 
5 λ . 3 / , 

᾿Ηἶσαν γὰρ οἱ ἐρχομενοι καὶ οἱ 
5 / Ν ΔΝ 3 Ν 

ὑπαγοντες πολλοὶ, καὶ οὐδε φα- 
αἱ 3 / 82 ὃν 5. 3 

γεῖν ηὐκαίρουν. καὶ ἀπῆλθον 
/ / ο) / ” 

εἰς ἔρηµμον τόπον τῷ πλοίῳ κατ 
3 Ν 5 ΄ 

ἰδίαν. ᾖἵὃ Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπα- 
, / 3 / 

γοντας οἱ ὄχλοι, καὶ ἐπέγνωσαν 
» Χ / Ν Ὃ. ὁ» 

αὐτὸν πολλοί: καὶ πεζῇ ἀπὸ πα- 
- α / / 

σῶν τῶν πθλεων συνέδραµον 
-. ο » ὰ 

ἐκεῖ, καὶ προῆλθον αὐτους, καὶ 
Αα Ν » 4 9 

συνἠλόον προς αὐτον. καὶ 
Ν 5 Α αν 

ἐξελθὼν εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς πολὺν 
2/ ΔΝ 3 { Σ ὁ 

ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ 
” Φ ά . { / 

αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ὧς πρόβατα 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΠΡΗΡΙΟΝ., 

Ώου οαπιο απά {οοῖς αρ Πἱ8 

σο1ρ5ο, αιᾷ ]αἱά 16 ἵπ 1 ἴοιιΏ. 

Απά μα αροβί]θς ""οππιο {0- 

βοί]ον {ο ὀ6δαβ αμᾶ ἴο]ιᾶ Ἰ]πι 

11 ἀμησα, Ῥοῦ πν]αῦ νο 1αά 

ἆοπο, αιά ναί ιο αά {αιρ]ι0. 
Απά Ίο ϱαϊᾷ {ο {λαπι, Οοπιθ Υθ 

Σουγβοίτοβ αρατῦ Ιπίο α ἆθδ- 

ον Ῥίασθ, απά τος "α Πτί]ο 

πη]]ο: {ον ἴιετο που ΤΙΘΙΥ 

οοιι]ηϱ απἁ σοἵπρ, απά πογ 

μας οηο ]αἱδαχο ποί ΘΥΘΗ ἰο θ80, 

Απά {που ἀερατίοᾶ Ἰπίο α ἀορδοτί 52 

Ρίασο 5ΏΥ ο οΏῖρ Ῥιϊγαίο]γ. 

Απιᾶ αὖλιο ογοιυᾶς 5α1ν {λοπι τροίηρ 88 
γγαγ, απᾶ πΙαΛΥ Ίου Ἠ]πι αιά 
τας. 1ου «Ὦγ ἰαπᾶ «οτι αἱ] 

ιο οἱσδ, απά οιγοπὺ Όποια 

αιᾷ οσπηθ {οροί/ιθυ {ο 1111. Απά δ4 

ἆθδΗς "οοπηῖηρ {ογ{, δαν 8 ϱχοαῦ 

ογογά, απά Ἴναδ πιογθοά πα 

οοιπραβεῖοη "ογασᾷς {λοπῃ, Ὦο- 

681180 ο οχθ "κο 5ἶθορ 

κα Τοπ. ΤΗθ ατβίο]ο τῷ (ωνηείῳ) 15 το]οοίοᾷ Ὦ7 α]ἱ οὕ- 
έουα Ώγοπι ΜαΜμοὶ {ο Φο]ιοἰ. Όευ Ῥ]οοπιῇ, 

6 ϱ0Ίηϱ {οσοίμον;”. συνάγοντα. Κοπή. Ἡν αεβο]ᾶ, Ἐου. 

Ἐγτείδο]., “ εοπυοηο 8ο (Ε. Υ.) Μαϊ, 21602. Τπικο 23 : 606. 
Αοζιδ 44: 15:16: 20 1π. 

πες Ἠμ]ο γὴ]ο;”. ὀλίγον. “Τη μί]ο” αἰπαρ]γ, 18 αφαἰνα]οπῦ {ο 

«πιο Ὀλίγον, Ἱξ νο ΒΙΡΡΟΞΟ χρόνον ππζοικίοος, 5 Ρτορον]γ 

τοπᾷρτεᾶ α” αρούο,. -Α5 απ αἱίουπαίῖνο τοπάςιήπο, “α Π{βθ.”.  Θο 

Ῥοομγ. Ὁ. Ἐπι «απ ρου,” Ώο Ἰοίίο, “ οἵπ γγοπίςσ:”. 1261. “πα 
Ῥοσο.” | 

9 «6 ΠΟ---ΘΥΟΗ / Ῥοο]ι. ἸΓαἷοβ, Όμαιρθ.. Ἠοῦ. (οὐδὲ) 

Έσσα, “«πο--απίάσα,”. Θ. Ετ. “πο--ρα5 πηδπο ; 1ου, “Ἠθ--- 
αππο 

” οὐδὲ, 

ρ αγ ἴμο ε)Ηρ;”. τῷ πλοίῳ. σο οι, 4: 1, ποῖο, «Ας Επί 

18 ιο ἁαἰζυε ἐπαίγιπισπία]ία, “ Ὦγ ” ἵ6 αρρτορεία!θ. 

α ἁΐια ογοιυάς.Ὀ Οἱ ὄχλοι οἳ ἴἶιο Τοχίις Ποσορίας Ίπας Όθοι 

ἀνορρεά Ὦγ (τίαρο,, Φο]οίσ, Ἱζπαρρ, Πέ, Τωιο],, Ἰδγἱέσαολο, απ 

Ῥ]οοπιί. Τό ἵ6 ποῦ χοροσμζοᾷ ὮΥ {ιο βγτίαο, ο) Ὑπραϊο, Τὸ ἶς 
γοσαχᾶθᾶα α5 βριτίοις ὮΥ ὙοβίοΥ, Ώμαιρο, Οαπιρρο], απᾶ Ώο 
Ἡαζίο. Το εαρρ]οπιοπέ “ιο στοψς”. 16 ἐπ]κον ᾖγοπι 1ο Ῥανα]- 

16]: Μαέ, 14: 13, απά Ταικο 9 : 11, Ἠ]ιοτθ τνο Ίαγο οἱ ὄχλοι. 1 

Νο 6ΠΙΡΙΟΥ “μεγ” α ο ποπππανο, ἔμο Ιαπσααρο 15 τοπᾶσγοᾶ 

απιρίραους, 5 “ ὅπου ” οοσατς Ῥο[οτο “ ἀορατίοά.” 

Σα ροίης ΑΝΑΥ;” ὑπάγοντε. ἜἘοομγ. Του. (ἵι υ6γδο), “Το 
ο, 5ο αιθαί ἐο α ῥίασε Βο (1. Τ.) ἆομα 6 «61: 141268. Ὕναρ- 
Ιογ απά ]οπι. αἀορέ ο ρανΙοἱρία] οοηβπιοοα. πρι Μουῖ 

Ἔναα,, Ῥσσα, “ αὐοιπίες;”. Ὀγιας, καν]. 

5 αγ Ιαμά ς”” πεζῇ. λαοί, Ῥοομγ, Ιοπᾶ,, Ω., Ὀϊοις,, Έποπι,, 

Ἐ]οοπιβο]ά, (1. 1) Ώο Ὑγείίο, «πι Ταπᾶο.” Βγνίαο, Ἰαςσ. 
19ου. “ρου ἴσντα, ΒΙοΙγ ερθα]ίτρ, 5 15 πο αά]. πεζό, 
ι ὁδῶ ιπζογδίοοάι Τπ ιο ρυοβοηύ οοπςἰγαοὐίομ, {ψ ἶ6 τσανᾶεά 

88 οἩ ανογο, μου 16 θίους {ο πανο]ίης, Τὺ 15 ορροδθά {ο ἐν 

0ἆψ5., 8. 11 : 58. Ἰἠάάσ]. 

ὙΜοβΙογ, Κοπᾶ:, Ὠΐαϊε, ΤΝ αἰκαβο]ᾶ, Ῥοο], 

φηὃ. 

ε 4 ῇᾗομις. ἀπὸ. 
Ί1χοπι, 

κ ροπίμα Γομ]ι”.  Ἰζοπ., Ἰ6βΙογ; " σοπίης ομῦ;”. Θ. ὔ., 
α θἰαπί 5ου υἱ 1. Ὑπἱρ., “ οκίοης;”. Ὥσσα απά Ἴναξ,, “ οαίρδβις :” 

Ῥο]α., “ πἱἰσαασπᾶο.” 

να ᾖοπανᾶς,”. Τμ 18 ιο ργοξουί ομοσίαΡΗΥ οἳ πο πνονᾶ, 
Ῥοῦν {ογ118, “« {οήατά ' απᾶ “ ἑοψανάς,” οσον ἵπ Ἡ. Ὑ. 

Ν΄ «]ῆκο : 3 ὦς, ΤΗἱ6 γονᾶ {5 βαυς ιο {ου «5, {ο νου {ιο 
Βοπίσοηος {ΠΟΠ Ίο ῄυο ἠήκεύιρ βοππᾶΒ, 5 απᾶά δλ. Ἴλμο Βοπ5θ 
τοπιρίπβ ππολαπασά. Τ]ιο ον ἵ6 τοπάθτοᾶ Ὦγ “1 (Ἠ. Υ.) 
Μαϊ 6129: 98:38. Μας ἆ τ 81.. Τα] 12: 21, οἱἷο, ΤΠ6 
οΊιαησο πηϊσἩῦ 9 πιαο ἵπ παπιοτους Ἰπβίαποθα, πΙ ρτενύ αἄναη- 

ἴασο 46 {ο εωρ]οπή/. 



45 ΤΗΕ ἀαΟΡΡΗΙΤ ΑΟΟΟΠΡΙΝα Το ΜΑΕΚ.--ΟΗΑΡ. 1. 

ΚΙΝ ΑΝΜΠΕ) ΥΠΠΡΙΟΝ. 

πού Πανίηρ  παρμονά: απᾶ Ίο 

Ῥοραη {0 ἔθασμ απ ΠΙΣΗΥ {ήπςβ. 

δὃὅ Απᾶ π]οη ιο ἆαγ πνας πο 

{αν ϱρεπί, 115 ἀϊδοίρ]θς οι1πο ππ{ο 

Ἠϊπι, απά βα1ᾶ, ΤΗΗ8 18 α. ἀθβοτ 

Ῥίασθ, απᾶ ποὶ {πο Όπιο ὁς {αγ 
ρ8βρες: 

86 Θοπᾶ ἴποιι αἵγαγ, ὑπαῦ Όογ 

ΙΑΥ 5ο Πίο πο οοιΠΥ τομπᾶ 

αὐουῦ, απᾶ Ππίο ἴμθ ν1]]ασσς, απᾶ 

Ῥαγ. ἰπθπιβοίνας Ῥνοαά; {ου αγ 

πανο ποὐβμΊπο 10 οαΐ. 

δῖ Ἡο απεπογθᾷ απᾶ βαῖ τηίο 
ἴπθπι, 61γοθ γο ἰμεπι {ο οα6. Απά 

Ώπ6Υ εαὖ΄ απίο Ἠήπι, ΘΠ8]] πο ϱρο 

απᾶ Όαγ πο Ἰππάνθᾶ ροηπγ νου] 

οἱ ᾖτθαᾶ, απά οἴνο {παπι {ο οαῦ Ἰ 

8 Ἠο οαϊζῖ τπίο Ίναπ, ον 
ΠΙΑΏΥ 108768 Ἠατο 7ο” ϱο απά 59ο. 

Απᾶὰ ση. ου Ίκπον, Ι16Υ 88Υ, 

Ἐᾷνο, απ ἴπτο Πξμος. 

89 Απά Ἡθ οοππαπάθᾷ Ί]ναπῃ {ο 
πηα]ο α]Ι δἰς ἄοπη ὮΥ οοιηραπῖος 

προ {πο 6106; 61455. 

40 Απᾶ 116γ ϱαί ἄονη 1π ταβ1ςς, 
ὮΥ Παπάτοςς, απᾶ ϱΥ Π{Π6Ρ. 

αππς ΤΗΣ, 
Ν ο / ν΄. ὖ 

μὴ ἔχοντα ποιμένα" καὶ ἤρξατο 
Δ / µ 

διδάσκειν αὐτοὺς πολλά. ὃὃ Καὶ 
-/ ο ο , 

ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης, 
/ 3 - ς 

προσελθὀντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
2 / [τά / 

αὐτοῦ λέγουσιν, Ότι ἔρημος 
3 ς / Ν ὁ ον 

ἐστιν ὃ τόπος, καὶ ἤδη ὧρα πολ- 
/ ὧὃρ 5». ς) Δ ο 

λή. ἄπολυσον αὐτοὺς, ἵνα 
. / υ Δ / 5» ΔΝ 

ἀπελθοντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἄγρους 
ή / - 

καὶ κὠώμας, ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς 
/ λ / ἄρτους' τί γὰρ φάγωσιν οὐκ 

9 4 ἔχουσιν. Ὁ 'Ο δὲ ἀποκριθεὶς 
5 ο / - Φ 

εἶπεν αὐτοῖς, «ότε αὐτοῖς ὑμεῖς 
α Ν / “μα 

φαγεῖν. «καὶ λέγουσιν αὐτω, 
» / ᾿ / 

Απελθόντες ἀγοράσωμεν διακο- 
/ / ο 

σίων δηναρίων ἄρτους, καὶ δῶμεν 
- - µ Ν / 

αὐτοῖς φΦαγεῖν; ἢν “Ο δὲ λέγει 
« / / 3/ 

αὐτοῖς, όσους ἄρτους ἔχετε; 
ς / Ν ο ν / ὑπάγετε καὶ ἴδετε. «Ἄαἳ γνοντες 

/ / 

λέγουσι, Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας. 
ὃν, Καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι 

/ / / 

πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ 
. Αν / / 

τῷ χλωρῷ χόρτῳ. Ὁ καὶ ἀνέπε- 
Ν κ 5 ς σον πρασιαὶ πρασιαὶ, ἀνὰ ἑκατὸν 

Δ { 

καὶ ἀνὰ πεντήκοντα. "Ἱ καὶ λα- 

ἘΒΤΙΡΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

απανῖηρ πο Απερμοτᾶ: απά 1 
Ῥθσαπ {ο ἴδαοῃ 1ἶθπι πιβἩΥ 

πρβ, Απά πηθη {1θ αγ ὃδ 
πο8 πο {ας ϱροηῦ, 119 ἀἴδοίρ]θι 
ϱαπ1θ ἴο Ἰήπι απᾶ οαἱά, Τ1ή5 ἵς 

8, ἀοβοτί Ῥ]αοῬ απᾶ ποῦ ΥΠΙΠΟΠ 

Ὠπιο ᾖαΐλν ῃαθεἀ; 5δοπά Ίμεπι 56 

απαγ ἴλαῦ οΥ πιαγ Ρο "Ἰπίο 

νο ειγουιπᾶίηρ οουπίσΥ απᾶ 

γτ]]αρθς, απᾶ Ῥαγ ἴλοπηδο]τοβ 

Ίοαγος: {οτ 116Υ Ἠανο ποίμίηρ 

ἰο οαὐ. 'Ῥπί ο απςποτοᾶ απᾶ ὅΤ 

βαἱᾷ {ο ΊΊθπι, ἄἶνο ο ἴἶθπι 

εροπιαλύιρ ο οαῦ. Απᾶ ιο 
βαΥ ο Ἠϊπ, Θ]ια]1 πνο ϱο απά 

Ῥαγ πο Ἠππᾶτοᾶᾷ Ῥοηπγγογί]μ 

οἱ «οατοβ απά σ1γνο ποπ «λαέ 
{ο σα. «Απ Ίιο δα1δλ {ο ἐλεπι, 88 

Ἠοπ 1παΠΥ Ίοαγθς Ἠανο Υο7 Ρο 

απᾷ 56ο. Απᾶ εη ἴθΥ ου, 
Όιου βα7, 11νο, απᾶ πο ᾖδμον. 
Απά Ἰο οοπππαπᾶᾷοά ΊἼαπι δίο 59 

πιθ]κο α]] 1αο]ηπο Ὦ} οοπιρ8ΠΙ6Β 

Οπ {ο ϱΊ68Ώ ϱ1355. Απά Νἴ]ιογ άθ 

αυ ἄονπ η 6ᾳπατοβ, ϱΥ Ἡπη- 

ἀναᾷδ, απᾶά ΤὮΥ ΑΠΘ. Απά 4ἱ 

κ «Ἰωγίῃς πο ε]ορλοτᾶ 1”. μὴ ἔχοντα ποιμένα. ΟΡΙΕΥ, Ὠϊοίς, 
Ώματρο. 8ο (10. Τ.) Μαξ. 9 1 50, 

 «πηππος πιο ]αίι ραδδεά;”' ὥρα πολλή. ΤΠ πουν 18 Ίλο 

Ειμ]θοῦ οὗ παρῆλῦε απάοιείοος, α5 1ο Ῥατα]]ο], Ἠαίέ, 14 : 16, 
“Έα” 16 πβοᾷ Ιπθίοας οἵ «16,7 

οἩ. ιο Ῥηπαῖρ]θ ποβίοθά 1η οἱ. 1 : 38, ποίο. «Α5 6 ]ηί] ραςεοά ” 
ἵ6 πού οτρτοδεεά 1π ο Μοχί, 1ὲ ἵ6 πιαγ]κο α5 α βαρρ]απιοηῦ, 

ΡΙοΥΟΒ, ᾗ ὥρα ἤδη παρῇλύ.εν. 

3 πιο νο εγγουπᾶίπας οοπη(νγ/”. εἰς τούς κύκλῳ ἀγρούς. 

ο  []αἰ.) 

ποῄσσι] {π ν. 91, ποίθ, 

{4 Απᾶ) «4ὐ, Ώμαυρο. μΐσ., ο ο" 

Μ]ἱο τθιιᾶο ἴ]ιο Ῥαγί1ο]ο αἀυεγαλέυο]/. ἈΒο]ς., “ οπᾶο;”. Ππίμευ 

υπᾷ Ὢο οίΐε, “ αφου; . Βν. απᾶ ο. ντ. “ οὐ.) 

6 {ο πια]κο---θσ]ίμο ; 
«ο ἄοπα ;”. ο (πι υοπθο),  ἴο πιακο Ίσα Ῥασῖς, ος τεσ]ίπο ἵπ 

οτζον {ο ἴπ]κο α, 1ηθα]” 

Π]ς ραρρ]οπιοπό 19 {ηῤγοάπσσοά οἩ {πο ῥποῖρ]ο 
Ἔνας., «πο ς ΟπβίαΙίο, “ απ” 

Ῥσζα, Έναςδ., απά Όα5- 

” ΟαπιρΏοῇ απᾶ ματρο, ἀνακλῖναι. 

Τη ἴιο Ν. Ἡ., 16 18 πδαΙΥ ΕΥΠΟΗΥΠΙΟΙΙ6 

Ἐοπᾶ., Ἐοσ]γ. 1918, Ὄσσα, ία. ἵπ οἰνουπη]ασθηίος αριο»,” 

. «Ἴοαγοβ;” ἄρτους. Ἀμαχρο. Ἠοὺ.,  Ῥ]. ἄρτοι, ἴοαυος.” 

να, Ῥσσα, Οαδία]ο, “ Ῥαπος :”. , 1ὔ1,,  ἆας ραΐης,”. Θο (ΠΕ. .) 
νγ. 98, 41, 44. 

δ «Ῥπε:” 4ὲ. Ῥοο!γ, Ἰακο Ῥστα, “αἲ. Βο (Ἠ, .) ἵπ 
Ῥαχα]]α], Ἰωακο 9 «18. ΕΒοαῖρ., “πιααν;. Ώο Ποιο, ὅ αὖον :” 
10ου. πιαδ Το Ῥανήσο]ο ἵ5 αἀγοιβηίίτο, απᾶ εἰοι]ά πο ὃο 
οπή ({ςς, 

5 ροπε]ώπρ. νου γοπᾶετ [δο]ς ναί {Πίς ποπίοησο 15 Ἰταγο]ι 
απᾶ Ἱπιροε[οοί, ππίοες Ίο ο͵]οοῦ οἱ ἴλο νοτο ἵ9 οχργοβροᾶ, Ον 
Ἰᾷϊοπι ἆθπιωπάς ἐς σιρρίοπιοπί. 16 18 Ῥαςοᾷ οἨ Ὠνο οὈ]οοῦ τί 
οὗ Όιο τετρ ἔχουσιν, Ίπ Υ. 86. Ίνας. « ᾳποᾶ---οᾶσπῦ τ”'. Οᾳία]ΐο, 
 οἴδυπι.” 

4 «Ἴρρνοβ. Όρο ν. 960, ποῖο, 

γη] κατάκειµαι. Ἠνοῖβο]μ. (ἀνα-.), "',]αεῖο τὲ αἰίφιις γεο]ζηέν Τα- 

οραί,---εἷα οἵδο Υοογεαπαἰδ: }αοΐο ἀἰκουπιῦοτα, ᾖτιῦσο αεί εσυπύαπ!ν’ 

Ῥο ἸΠοίία, “πἰοζοι]ίοροη πα Ίαβοπ:”. ρου, “105 Ἰοίσβομ 1ο- 

οἶπαν.” 96 ο]. 2 : 16, ποίο, 

Ν « ᾖλον Ίαγ ἄονα;” ἀνέπεσον. ἈῬλαιρο, 190. ΠἰάάεΙ], “ {ο 

Ίο ἄοππ, “Υθο]ίπο αἲ ἰαδιο;”. Ἠου., “ἴο 1ο ἄονπ.” Ῥορ Ἰαςύ 

ποίο. Ὑπρ., Έναν. Μοπέ, Ὥσσα, Οαβία]ίο, ἀἱδουρασγαπό; ” ο 

Ὑπείίο, «« βἷο Ἰοβσοη εἶο] πἰσᾶσγ.” 

Γ «1π Β(ΠΑΥΟΒ/”. πρασιαὶ πρασιαὶ, Ἰζοπᾶ., Θ., Βου. Μοπί, 

«ργο αγ :”. Ῥσσα, “ρου αγθοίαδ” (01ο ρανᾶση-ραάς). 1ήΐ6ι- 

αἲ1γ, α. Επια]! τοούαηρυ]αν Ρ]οῦ οἱ ϱγουπά, κο α βατάσπ-ρεᾶ, 11ο 

αηγΕήηᾳ, πυλίο ας {ιο ἴουπα οἳ α 019Υο ος ορΙοῦβ. Β0 {τουρΒ 

ἄνανη πρ ἵῃ δ/µατο. Τμο σον {5 τερεαίεᾶ ὉΥ Ἠουναΐσια {0 1ᾶ]- 

σαΐο ἀἰείτίρι[ίοι, απᾶ 18 οᾳπἱγα]θηῖ {ο ἀνὰ πρασιάρ. 
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ΚΙΝ σΑΜΒΡΕ) ΥΕΗΦΙΟΝ. 

41 Απάᾶ πηθη 9 Ἰαά {α]ον {1ο 
Πτο ἶοαγνσβ, απᾶ Ίο πο ᾖδ]ιας, Ίιο 
Ἰοο]κοά πρ {ο Ἱθατθη, απά Ῥ]ο55οᾶ, 
απᾶ Ὀταίο {1ο Ιοαγοβ, απά ρατο 
ἔλοπο {ο Ἰή5 ἀἱβοῖριες {ο 5οῦ Ῥοίουο 
ἴνοπι; απά {ο νο Ίσμορ αἰνίάσά 
Ἱο απποης ἐποπι α]]. 

42 Απά {Ππ6γ ἀῑά αἰἱ θα, απἆ 
ποιο Π]]6ᾶ. 
4 Απᾶ {Π6γ {ἰοοῖς πρ ἴπε]νο 

Ῥαρ]κοίς {11 οἱ ιο {ασπηθη{ς, απά 
οἱ {3ο Πδ]ιθς. 

44 Απᾶ ΊΏι6Υ ἴιαῦ ἄἷᾷ θα οἱ ἴ]λο 
Ίοανθς, Ίσγο αὐοιπῦ νο ἱλουιξοπᾶ 
ΊΊΘῆ. 

4δ Απ ἰαϊσιναν Ἰθ οοη- 
βἰαἰποά Ἡΐς ἀἱδοιρ]ος Το ϱεῦ Ἰπίο 
Έιο ο)1Ρρ, θά ἴο ϱο "ο {9 οἶλον 
βἰᾷο Ῥοίουο ππίο Ῥού]δα]ᾶα, π]] 
πο δοπῦ απαΥ ἴμθ ῬοοΡ]ο. 

46 Απά Ὑηθι Ἠθ παά βοηῦ ποιη 
απαγ, Ἱιο ἀοραιἰοᾶ {Πίο α πιοπη{αἵη 
{ο ΡΤαγ. 

4Τ Απᾶ π]οι 6Υ6ηΏ Ἴαβ ο0πηΘ, 
Ὠνο ΒΗ1Ρ Ὑης 1π ιο πη]ᾶβύ οἱ {πο 
θα, απά Ίο αἱοΏθ ον 19 Ἰαπά. 

4δ Απᾶ ο β47γ Ίλοπι ο]]ἶπο 1η 

αππΕς ΤΕΣΤ. 

Δ ὰ / 9) ΝΔ Ν 

βων τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τους 
δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐ- 
ρανὸν, εὐλόγησε: καὶ κατέκλασε 
τοὺς ἄρτους, καὶ ἐδίδου τοῖς µα- 
θηταῖς αὐτοῦ, ἵνα παραδῶσιν αὖ- 

ὁ κ, , α 9 / 

τοῖς" καὶ τους δύο ἰχθύας ἐμέρι- 
ο ν / ΄ 

σεπᾶσι. Ὁ καὶ ἔφαγον πάντες, , | 5 
καὶ ἐχορτάσθησαν. Ὁ καὶ ἧραν 

/ / ' / 

Κλασμάτων δώδεκα  µκοφίνους 
/ Ἆ ο.” / 

πλήρεις, καὶ ἀπο τῶν ἰχθύων. 
44, ν 3 ε / ν. 5 καὶ ἦσαν οἱ φαγοντες τους ἄρ- 

Ἡ ο/ τους ὡσεὶ πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 
46 Δ / »/ Ν 
καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τους µα- 

Δ 2 α οὴ 3 Ν ο) 

θητας αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς το πλοῖ- 
/ Ν 

ον, καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν 
Ν κο [τὸ » » 

προς Φηόσαϊδαν, ἕως αὗτος ἀπο- 
46 ΔΝ ε 

λύσῃ τὸν ὄχλον. καὶ ἅπο- 

ταξάμενος αὐτοῖς, ἀπῆλθεν εἰς 
τὸ ὄρος προσεύξασθαι. Ἡ Ἰαὶ 

/ - Ν Αα 

ὀψίας γενομένης, ἦν τὸ πλοῖον 
/ ω ο 

ἐν µέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐ- 
Ν / Μα... . - .48  ν 

τος µόνος ἐπὶ τῆς γῆς. [καὶ 
ῳ » Ν / 3 

εἶδεν αὐτοὺς βασανιζοµένους ἐν 

ἘΒΥΙΡΕΡ ΤΕΠΡΙΟΝ. 

π]θη Ίιθ Ἰαᾶ ἰαἷκοᾳ {πο Ώγο 

Ίοαγος απᾶ ο πο δλας, 16 

Ἰοο]κοά πρ {ο πθαγοη, απᾶ Ὦ16Ρ8- 
ο απά Ὦτοίκ ἐο Ίοατος απἆ 

68ο {νθιη {ο Πῇ5 ἀἄἱβοίρ]ος {ο 

πού Ῥοίουο δι; απά ιο πο 
ᾖσμορ ο ἀἰγ]ὰθᾶ /ἱο ἔλεπν αἱ]. 

Απά ἴΠ6γ αἲἱ ταἴο απᾶ Ίποτο 45 

βαἡἱθίιθί. Απά 6 ἰοοἷς πρ 45 

ἑπο]το Ῥαρ]κοίς {111 οἳ {πο {αρ- 

ηθΗ{5, απᾶ οἱ ιο Ἠβ]ιο. Απά 4 

π{ηοςο ΥἨΟο αἲο οί ἴπθ Ίοανθς, 

πο" Πγο ἐλοιραπά πἼθη. ΆΑπά 4δ 

ἱηπηρζἰα{α]γ Ίιο σοπςἰταἰπθά Όλο 

ἀἱβοῖρ]ας οἱο δπ{ου Ἰπ{ο {ο 5Π1Ρ, 

ραπᾷ ϱο Ῥθίογο αλά {ο ὅἱιθ ούλα 

βἰᾷ6, {ογανάς Ῥούμραϊάα, πη]]ο 

ο θοπ{ αππαΥ ιο ουοπά. "Απά 46 

Ὢηθη Ἡο Ἰας φεπι]σεος ἴ]ιοπα, Ώθ 

ἀερατίαᾷ Ιπίο "ἴ]ιο πιουπίαϊπ το 

Ῥναγ. Απά «ογοπῖπϱ Πανίπο 47 

οο1η6, 6μθ ΕΙΡ πας ἵπ πο πάςδί 

οἱ {ο 8οᾳ, απ ο α1οπο ΟἨ 16 

Ἰαπ4. Απᾶ Ἠθ 6ατν {επι "αναςς- 48 

} {ο έλε αἱ.” Β. Ἡλι, ὰ τοις; πς., Έχαδπιαβ, Ῥσσα, ρᾳ8ς ;”. Ἔοπι,, απ. ο)οΡβ,” Ας ἴής γοιῦ ἵδ οουρ]αεά Ὦγ απἀ 
Οᾳκία].,  οπιπίριιδς” ο ἨἩλιοίπης, “ἴο αἲ:”. Ἠσιρ., “γους 

αἨομ;”. ο Ἰγοίίο, “ αἰ]οη,”. Ἴμθνο 18 πο ποσοβκ!{γ. {ου αὐαπάοι- 

Ίπρ' 1ο Ἠδιια] βἱρπ]βομίίοη οἱ {ο ἀἆαίϊνο {ο, οἨ ο. 1 ἵε  Ῥχοροι]γ 
χοηήπθά Ίπ Ώιο Ἠου. Ν. Έ., Ώρθρ, απᾶ πο Βγτίας, ΦασαΣ, 

 Απιοῃς Ί]ιοπῃ  Ίνας οορίθά {οπι ΤγηᾶαΙθ. «Τήοπι”. ἶ ῥτορο]γ 
α βιρρ]οπιοηὀ: 1π 1ο ργοσρᾶίηρ' οἶαιθο 1{ 15 αχργοβεοά- --αὐτοῖς, 

κ κ αίοι”. ἔφαγον. ἼΝΘβίοΥγ, ὙΓαιοί, βµατρο, Ἰζομᾶ, Ῥοσ]γ, 
Έμουο 18 πο οπιρµαδί Ἠθχο, {ο χομᾶθς “' αῑά ” 18οοξξΩΙΥ, 

1 “ποιο βαἠεῄος ;””. ἐχορτάσῦθησαν. Βο (Ἠ. Υ.) ο,,8:4. Ἐο- 
51, Ὢοβ]σγ, επ. Οωππρ., Ἔλοπι. Ἱπ ζομη 6:19, Ἡμογο ἔλο 
γοιρ ἵ5 ἐνεπλήσθησαν, “ποιο Π]]οᾷ ” 18 ασοπταίθ, Ῥτοβοπῦ πδασο 
16 ἀρο]άεα] Ίπ Ππγου οἳ “ νθγο βαἱεῆος,” 

.. 6 Ίμοβο πο αἰο;” οἱ φαγόντεε. Ἰους, 
Πιοιβ, 

κ Ώιά ”" 18 Επρει- 

να αρουᾖ, υ]ήοὰ 1η ο Ἐν, Ὑ. ἵ Ὠιο οᾳπϊγα]ομέ οὗ ὡσεὶ, ἵς 

οπιἡοᾷ οἩ ἴλο ρτοππᾷ ἴαῦ ἔῑιο ]αδίου Ίαν Όσοι ομποσ]εᾶ ὉΥ 

οβΡαοΠ, Βομο]α, Ιςπαρρ, Ἰωαο]., Ἠθο]οπᾶ., Ἠγ{ίπασ]α, Ώομίηβο 

(ΠΠ 9/1ο)γ). 16 18 ποῖ τεοορηίποᾷ Ὦγ ο γνίαο ου Ὑπ]ραϊίο, Τὲ 
ἵ6 πού πού]οβά 1η ιο Ὑοναίοης οἱ Όμανρο, Ὠία]ς,, ος], Οππιρ. 

9 41ο ομἴους” ἐμβῆναι. Ῥο (Ε, Ῥ.) οι. 4:11 8:10. Το 
68.5. [απα., Ὀίος, 

Ρ “μπᾶ ϱο Ῥο[ουο” Ἠοβίογ, 9μαυρο, Τἱοις, Οαπιρδοί!, « απᾶ 

{ο “ οπΐθσ)” αν]λο]ι ἵς αι Ππβμίνο, ο ἱρα “το” βμου]ά ποὺ Όο 

πβοᾷ, ας έεγο 18 1ο οπρ]ιασίς, 

α «ήπιο. Ἔλο βαρρ]οπιθηῦ “ ᾖήπι”' 18 ἴαίκοι οπι ο ραγα]]ο], 
Μαἰδ. 14 : 23, προάγει» αὐτὸν (Ἠ, Ὑ. “6ο Ῥοίοιο Εΐπι”), πο 
βοηίθησο ἶ6 ιηπθυθθξατί]γ ἐταπεροβθά 1στο, ἵπ ὧιο 10. Ἡ., Ὦγ 5οραναῖ- 
ἵηβ ερο [Ῥοίογο ") {Τοπ ιο γουὮ {ο πνηίοῖι 16 οεαν] Ὀο]οπρν. 

Ῥο). (νι υογφο) : “ Τ]ο εἰσπίβοαίίου οἳ Ὠιο ργοροβίδίου απά γουῦ 
ἱπίταπεϊθίνο {5 σοπαῬ]ποᾶ Ἰπίο ομο Ἰάδα, ΤΕ  Ῥιοσθᾶο᾽ Ίαά ποῦ ἴοο 

Ώιπο]ι οἱ νο ’ πιοίσυα αν 16 πνου]ὰ νο αρρτορτῖαῖίο, ἆ.οπι 118 οοἵη- 
οἰάθισο 1 ἴἶνο τοθῖς τοιῦ, πο τοπᾶσοίηρ {μοι μοι]ᾷ Ῥο, 

ἑρτοσθάο Μπι "' 

Σα Απᾶ π]ου 1ο Ἰαά ἀῑριπίειοά ;” ἀποταξάμενοιο. Ἐ οοΙγ, 

Ἐου. (ἀι Ιοεο) Ὠτοίβομ., “οκ αἀ]αποίο, γα]οᾷϊοσπάο ἁηϊδίοι ᾱἷ- 
πῖζίο, Ματο, ϐ : 469 Τς ἵ Ῥνορον ἴο ἀῑδίπριιίβ]ι, Ῥοίνοοι ίς 
ποτ, απᾶ ἀπολύσῃ, ν. 45. ΠΠίς Ίνα Όοοι ἆοπο ἵπ Β. Ἐτ., Βοζα, 

Οᾳβία]., Ἐσ]ς., Ὃο Ὑγοίίο, απά Ἠου. 1. Έ. 

. Όλο πιουπίαϊη ς”. τὸ ὅρος. Ἰομᾶ, ΤοςἩγ, Ἰαἷκοῖ, Βπαχρο, 

Ἔλοπι,, Ὡμοίπι, Ὅο Ὑ/ούΐίο, “ αιξ ἆσπ Ῥουρ;” ἨΒαιρ., “ορ ἆοπ 
ους 1”. 8, Ἐν, δι) ]α πιοπίαρμο}”. Βραπίςα απᾶ Τρομἱαη, “αἱ 

πιοπίο ;”. Ταἱ., ει] πιοπίο,”. Θοο οἩ. ὃ : 18, ποίο, 

Φορ οι. 1. : 92, ποίς, 

Κοπάν]ο]ς, Ῥοομςν. ΈΒεζα, 

” 

ε ««ονομίηο Ἠργίης οοπ1ο.” 

μα Ἠργροροί :. ῥασανιξομένους, 



44 ΤΗΕ ἀΟΡΒΡΕΙ, ΑΔΟΟΟΒΡΙΝά ΤΟ ΜΛΕΚ.- ΟΗΑΡ. ΥΠ. 

ΚΙΝ ζΑΜΗΘ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

χοψΙηβ; {ον πο σηπᾷ γαβ οοἩ- 
ἵταυν ππίο ἐλθιι: απά αροαέ ἐο 
{ουν παϊοὰ οἱ ἴμο πσμί Ἶς 
οοπιθί απίο Ί]οιι, παϊκάήπο προν 
ιο Βθα, απᾶ ποπ]ά πανο ραβςοᾶ Ὦγ 
Όλθπι, 

49 Ῥπὸ ππεη Το βαν ΠΠ 
πα]]πρ προη 11ο 88α, 1ου 5αρ: 
Ῥοβθά {6 Ἰαά Ὄθυι ο αρί16, απᾶ 
ονἷθᾶ οτῦ, 

50 (Εου ἴογ αἲ εαν Ἠΐπι, απἆ 
ποιο {χουρ]οᾶ.) Απάᾶ Πηπιος]α{ο]γ 
Ἡᾳ [α]]κοά πνΙῦ ἴηθιη, απἆ βα1δ] 
ππ{ο {οπα, 96 ο σοοᾷ οσον; 16 15 
1; Ῥο ποῦ α[αῖᾶ. « 

61 Απᾶ Ίο πνοπί τρ Πίο {1οη] 
ΙΠ{Ο {ο 6ἣ1ρ; απᾶ ιο γηπᾶ οθαξ- 
οἆ: απά {πογ πουθ 896 απ]αζθᾷ 1π 
ἴπαπιβο]γο» Ῥογοπᾶ πιθαδατθ, απᾷ 
ποπᾶενγεά. 

62 Έου Ώπ6γ οοπβιᾶθτοά πού έλα 
ποἰγαεῖε οἱ νο Ίοαγο; {ον Ὠιαίν 
Ἠθατύ πας Παν ζθσποῇ. 

ω 3 / 

τῷ ἐλαυνειν' 
» . 

ἐναντίος αὐτοῖς' 

49 » / 
αυτούς. 

κραζαν' 

καὶ ἐθαύ μαζον. 

απο ΤΡΣΤ. 

ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος 

την φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται 
πρὸς αὐτοὺς, περιπατὠν ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης". καὶ ἦθελε παρελθεῖν 

οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν 
περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης, 
ἔδοξαν φάντασμα εἶναι, καὶ ἀνέ- 

ὃ πάντες γὰρ αὐτὸν εἷ- 
δον, καὶ ἐταράχθησαν. 
θέως ἐλάλησε μετ αὐτῶν, καὶ 
λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε' ἐγώ εἰ- 
με μὴ φοβεῖσθε. 
πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ 
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος" 
περισσοῦ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, 

καν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις" 
καρδία αὐτῶν πεπωρωµένη. 

ΏΠΝΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ο ἵπ τοπ, {ου ιο ππά παθ 
παραίπδύ {]οπι: απᾶ αὐοαῦ ἴηθ 

{ουνίἩ ππαίοἩ οἱ ο πὶρ]ί Ἰθ 

οοπιθίΏ "“ἑούγανᾶς ἔμοπι, τα] πρ 
Ο1 ιο 66α, απᾶ πγοιυ]ά Ίαγα ρας5- 

οἆ Ὁγ Όποπι. Ῥαὸ π]ιοη 1ογ β4ΥΓ 40 

Ἰάπι πα] πρ οἩ ο θα, ιοΥ 
βαρροβαᾶ αἱ! παδ αἩ ”αΡραΓΙΠοπ 

απᾶ :1ν6Υ ογ]θᾶ οί; ΤΟΥ 11ποΥ 1] 

βαὖγ Ἰήπι απᾶ «πογο ἰθυν]ῆθά. Απᾶ 60 

ἱπιπιοᾶιαΜο]γ "Ίιο ϱροῖκο πἶ θὰ {ιαπε, 

απιᾶ δα] {ο ἔἶνοπι, «Τα]κο οοΆΓ8Ώο: 

16 19 Τ; «δαν πού. Απά Ίο ποηί 61 

πρ {ο ἴιοπι Πίο ἴλθ 5Η{Ρ, απᾶ 

ἴνο γ]πᾶ οραδοά: απά Όπου πουθ 

ρχορο(ἴπο]γ Ἀπιασθά ἵπ λλοπῃ- 

ρο]νος, Ῥαγοπᾶ πιθαδιτθ, απά 

πνοπζοιθί. Έου :ιογ ἀῑά ποῦ ὅδ᾽ 

απάσνρίαπ{. 5ΌΥ πιθαπς οἳ {1ο 

Ίσαγας, {ου ἠναῖν Ἠοατῦ Ἠπας δίι- . 

Ν Ν 4 
και περυ τέταρ” 

Ν ο 

και ευ- 

δι Καὶ ἀνέβη 

καὶ λίαν ἐκ 

ὔἃ οὐ γὰρ συνῆ- 

ἦν γὰρ ἦ 

γοχθίοςτ”. Οα8ία]ίο απά 1ἱγεσμο, “υεπαγέρ”. Β. ἴδνι « π1]ς 
86 {ουπιομίαϊοηέ,”. ΤΘ πονᾶ Ἰπα{οαίος Ε]ιο ο[]σοί οὗ ογεν 8χοί- 
μου. ο Ἰοῦίο, " ϱορ]αςὺ Ὑανοη ' (ά ὠεγε Ἱαγαθεοά ”). 

 πρραϊηδὺ;” ἐναντίορ. Ἰουάνίοις, Ἰαἰκοβο]ά, 9μαυρο, Ὀἱοῖς., 

ΟαππῬ. 

3 α«{ονανζς {ιδια :” 

Βμαϊρο, 

μι 3 Δ 

προς αντους. 

6, Ὦν., «ομνος ουχ.” 

κ Ἡ παβ;” εἶναι Ἀματρο, Ιζοπᾶ., Ῥοσ]ψ, Οαπιρ,, Ὦμοπαδοη. 
Β. Τγ., ος; βραµ. 19ου, ουα)” Ἡσ]ς., “οί Ὕης” 

5 “88 αρραγίῆῖου !”. φάντασμα. ἸΛοβίο, Ὑαίκοί, ΟαπιρΏο]] 

Ὀαυρο, Τοπ. ο ἸλΓαίίο, “ οἶη ἄ6εροηςῦ Ἠο]ρ., «ροἩ βροο]- 

π6ἱ πα 5, Ἐγ., απ [απέὂπιο :”. Τηοτίαα, πα πραχἱσίοα ;. Ὀγνῖαο, 
μ.ο Ίδη» { (έα /αἶεε αρροαγαπος, δρεοίγο ). 

«ου οἱοᾷ οαἱ;”. ἀνέκραξαν. 

ρενερίοπΙζγ. 

Ὦοῦ., ἀγοοηβο]ά, Τήάἀο]], 

Το ποπ], ἵ5 οχρταββοί], {ον 

 «γγργο {ο]βοά τ” ἐταράμῶησαν. Ἰζομᾶ, Οαπιῤβοῇ, Τ]οπι, 

ο Πομίς, “ οιβοβιακοπ.”. Ἠου., Βναίδο. ΤᾷᾷοΙΙ, « πβαρ]]γ, {ο 
ἐγοιιδίο {λα ππά, οπου, αἶανπι, }βλίοη  Πνουρ]ο” (11 
Ῥτεβοπό ππδησο) {8 πιοβέ]γ γοβν]οίοᾷ {ο οπ566 1νΊογο ἴἶιο οπποίίου {8 
οπο οἳ ρηο, Ὦγ Ῥ]ποίπς ο σοπιἑσοῖοη (45 ἵπ ἐἶιο ἄγοοῖς οχέ) 
α[ίος “ ου” πο μαγοι(]ιοδίς 15 ποσσβδα”γ ἵΠ {ιο ποχέ εοηίοησο, Όο 
Ὁματρο, 

Ρ «πο 6ρο]ο;”. ἐλάλησε. ἸΝα]κοί, Ιζαμᾶ., ὮΓοβίεγ, Οαπιρῥοϊ!, 

Τλοπη,, 1ο Ῥο 8, Υ.) οι: 88 ὔ : 965 Τ: 85, οἱο, 

. Τακο οου/4ς6 7” Θαρσεῖτε, ὙΝ6βίοΥ, Οαππρυο]], Τ]ιοπιδοη, 

Ἐαπά, Ἰλακοί Ἴμο Ῥηταβο, “Ἐο οἳ ροοᾷ οἶιοοι, ἵρ οὐρο]οίο, 

Ῥιἡ ποιο 16 πού βο, 16 ου] ποῦ Ὦο ασουγαἰε, 18 Ἱέ ἵδ οηιἰνα]οπύ 

{ο “Το οἱιοστ].”. ου ορδίου (4 οσον”). ΤήάᾷσΙ], {ο Ῥο οἳ 

βοοᾶ οουχαςο.  Ποῦ. 

ἆ α [σαν πού; μὴ φοβεῖσῦο. Ἰαπᾶνοῖς, 

10 : 28, 91. Ἰωμ]κο 2:10: 12 : Ἱ, ος, 

5 οχοοσ((πρ]γ;” λίαν. ἈῬοσοίγ, Ἠοῦ., Πάάε]]. 
οὐφο]οίᾳ, 

Θο (ΠΒ. Τ.) Μαϊ, 

μα 8ρχο 3. 16 

{μ {1ογ αἷᾷ ποῦ απᾶαιδίαμά ;”. οὔ-- συμῆμαν. 390 315 Τη Ἡ, 
Ύ,, Ιζοπάνία]ς, Ναοί, Ἠοῦ., απά Τή4 σοι] (ὔν υσγδο).. Β. Ώτ., 118 

παναἱομί ραδ οοππρής”. Ὄο Ἠ)οαίίς, “ αἷο Πα[ίοη πἰοΏίς Ὀδρι]βεη 

Ὑπϊς., «ποι ἸπίοηΠοχοναπό, Ὥσσι απᾶ Ἐπαβπιαθ, «που Ιπ{θ]- 

11 ]οχκοναιζ” 

ὅ κᾖἨγ1”. ἐπὶ (τοῖς αρτοῖο. ἉἙ]οοπιί. 1ο Ῥνεροδίίου Ίνας 
ιο 6οηςο οἳ Ρε,  Βγ/. ἀεποίς ἐῑιο ο[[μοίοηῦ ο.1ο, 45 ἵη Μαίζ, 

4τ4, Οὔμ ἐπ ἄρτῳ µόνῳ δήσεται ὁ ἄνθρωπος. ἈῬ]οοπί (Ν, 
ΤΏ.), Ττοίορο (Αμαεοία), Ιζομάνίοίς. Ἴτοιομε, - Ὦγ πιθαης οἱ.’ 
Α1ιοαρΏ νο βομίοηοο 18 ο]ρίίσαἱ {ο τῷ Φαύματι τοῖς ἄρτοῖς 

ψενοµένῳ, ἵν ἵ6 ποῦ ἀἆθοπιοῇ ποσθεδιΥ {ο τοίαίη ἴμο βαρρ]οπιοπύ 

« {ια πιῖγασ]σ, 38 ἠλῖ5 τοβᾶΙ]γ βασασκίς 15ο]{ {ο {ο 1ουζθν΄ς πι, 
9ο Ἰοπιδοῦ Ίνας, “νου Ἰεαά ποὺ οοππο Το α, τἶσΏό αάογδἰαπά1ηρ; 
ῦΥ {1ο Ἰομυθς”. Ἠηαοιθ [ανη]ε]ιος ἐῖς Ῥαταρήναξθ, “Που οσσα- 
βἰοπαπι Ῥτ]ορίς πηγαοπ]], α1ο ο σβις (αἱπᾳιο Ῥραπίδιι Ῥουπιπ]έος 
Ἱοπιίπος εαὐ]αεεοᾶ, Υ. 38 5η”. απ αἱίορηα[ίνο τοπάσγίης λα 
οἱ Βματρο, “(ου νου ἐιοπσΏύ ποῦ οἳ 1ο Ίσαυςβ." 

Ν΄ Ὕγης βἱπρίά ;”. ἦν πεπωρωµένη. Ἰομᾶανίος, Οαπιρῦοϊ!, απά 
Ῥ]αῖς., “ βὐαροβοί ;”. Έσχα, « ὑαρίάσπι οναΐι. [η 1ο Ν. Ἐ., πω- 
θόω Ίαβδ ποῦ οµΙγ ο εἰσπίβομίίου “1ο Ἰατίοι, Ἰαῦ αἱδο “ {ο 

πωσ]κο οπ]ὶ ου βαρίά, 1π Όιο Ῥα85.,  ἴο Ῥο Ἰανάσησᾶ, ἀπ]], εὐαρίᾶ, 
η] Ἰ]α5έ Ἰάθα, ἵ4 οὈνίοιβ] (1 αΏρτομτίαίο οπο Ἠθτο. Ώοο Τοἳ, 



ο. 
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ΚΙΝ ᾷΑΜΕΘ’ ΥΒΗΡΙΟΝ. 

6δ Απά π]θη που Ἰαά ραδδεά 
οΥοῦ, ἴμαγ ο.πιο 1πίο {πο ]απᾶ ος 
(οπηρβανοί, απᾶ ἄτοι {ο ἴλθ 
5ΠΟΤΟ. 

δ4. Απᾶ. π]οη Τ16Υ Ίογθ 001Ιη9 
οιέ οἱ ἔο οΗ4Ρ, βγαἰσ]ιύπαυ 01ου 
Ίου Ἠήπη. 

66 Απᾶ ταν {ητοισ] ας πνο]ο 
γοσίοη τουπᾷ αροταῦ, αιά Όσσαη {ο 
ος1Υ αροτπί ἵπ Ῥοᾶρ 1ποςδο 1ἶαί 
πνουο θἱοῖς, ππους {1ογ Ὠθατᾶ ]θ 
νας. 

66 Απά πμθιθιβοσναον ᾖθ θη- 
{ογος, Ἱπίο ν]]]ασθδ, οἨ οἱ65, ο) 
σοΙΠΦΥΥ, 1α6Υ αῑά ιο βἰοῖς 1η {ο 
βίνοοίβ, απᾶ ΤῬοροισαό Ἠΐπι λα 
νου πιὶσ]6 {οασί, 1 1ὁ τνευο Ῥπί 
ένο Ῥονάον οἱ Π18 σαπηθηὔ.: απ αξ 
ΠΙΑΠΥ αξ {οπο]θά Ἠϊπι, Ίύουθ πια 
Νλο[ο. 

ΟΠΑΡ. ΥΠ. 

Έπην οαπιο {ορούμου ππύο πι 

ιο ὮμανΊδοσς, απ οου ναί οἱ ἴ]ια 

β611905, ]]ο] ο.ππθ {οι ὦογ1ςα- 
11η, 

3 Απά Ὑ]οι ἴ]16γ απ 8οπ1θ οἳ 
5 ἀἰδοίρ]ος οαἱῦ Ότοας πι ἀαβ]οά 
(ια 15 {ο δα, πι πηπαδΠοη) 
λαπάς, {μ6γ {οτιπά {ωα16. 

απΏςς ΤΕΣΤ. 

δ6 ΙΚ4Ι διαπεράσαντες ἦλθον 
ἐπὶ τὴν γῆν ΙΓεννησαρὲτ, καὶ 
προσωρµίσθησαν. δν καὶ ἐξελ- 
θόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου, εὐ- 
θέως ἐπιγνόντες αὐτὸν, ὃὃ περι- 
ὁραµόντες ὅλην τὴν περίχωρον 
ἐκείνην, ἤρξζαντο ἐπὶ τοῖς κραβ- 
βάτοι τοὺς κακῶς ἔχοντας περι- 
φέρειν, ὅπου ἤκουον ὅτι ἐκεῖ ἐστι. 
δ6 Καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς 
κώµας ἢ πόλεις ἢ ἀγροὺς, ἐν ταῖς 
ἀγοραῖς ἐτίθουν τοὺς ἀσθενοῦν- 
τας, καὶ παρεκάλουν αὐτὸν, ἵνα 
κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου 
αὐτοῦ ἀψωντᾶι" καὶ ὅσοι ἂν ἥπ- 
τοντο αὐτοῦ, ἐσώζοντο. 

ΟΒΑΡ. ΤΠ. 

/ Ν » ὰ 

ΚάΙ συνάγονται πρὸς αὐτον 
ι - / [ο 

οἱ Φαρισαῖοι, καί τινες τῶν γραµ- 
/ 3 / 9 Ν ς 

µατέων, ἐλθόντες ἄπο Ἱεροσο- 
/ λο/ ΔΝ ο 

λύµων' Ὁ καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ κοιναῖς χερσὶ, 

- 3 “/ 

τοῦτ ἐστιν ἀνίπτοις, ἐσθίοντας 
ἄρτους, ἐμέμψαντο" ὃ (οἱ γὰρ Φα- 

ΒΠΥΙΡΕΡ ΥΤΕΕΒΡΙΟΝ. 

Ρίᾶ, Απάᾶ γΊθῃ ἴ]ιογ Παᾶ ραββαἆ δδ 
01ΟΥ, {16Υ οαπιθ {ο {11ο Ἰαπᾶ οἳ 

οπποβαχοί, απᾶ ἄταοι ο {πο 

8070, Απά π]θη ){116Υ οα11θ δέ 

οτί οἳ ιο Πρ, ἸπησζίαίθΙγ 

Ώ1αΥ Ίπουν Ἰήπι, απ τη {Ἡτοιρ] ὅδ 

ὔναῦ σπ]ιοῖς αεαντουπάΐπρ τοσίοι, 

απά Όθραυ ἴο ο.ΊΤΥ αροπί οἩἨ 
πὐ]μοῖχ οοπσ]ιος, ἴἼλο5θ πο που6 

βἱο]ς, π]ιους {1167 οστά 116 85. 

Απάᾶ “πῃοτογνοι Ἡο οπ{ουγσᾷ, 10ο 

νῖ]ασςς, 09 ο16ίο5, οἱ. οοἱπίΥ, 

Ώιογ Ια1ά ιο οἷο]ς 1η 11ο βἰγοοίς, 

απά Ὀαδοισμύ Ἠΐπα αῦ {1ογ 

»η]]οΏῇ Ῥα{, ουσ «πο ᾖἼποο οἳ 

μῖς ρανπιοπί; απά α58 ΠΙΑΙΥ 48 

{οπο]ιοά Ἰΐπι ΡγοΓο Ἰοα]οᾶ. 

ΟΠΑΡ. ΤΠ. 

ΣΑΝΡ Όύιο Ῥματίσεος απά 1 

εβΟΙΠΘ οἱ {ιο πογρθς ἁπ]ο Ἰαά 

οοπιο ο ᾖογ1δα]θίη, 68119 10- 

σοίΐ]ιον {ο Ἠάπι. Απά νηοη 11ο 3 

ΒΩΥ 5οπιθ οἳ 118 ἀἱδοίρίος «οδῇ- 

ἵπο (ργοαᾷ σηἰδ]ι ἀοβ]σᾶ, Σὔιαί 15, 

πὶν Ἀαππαςμοᾶ Ἰαπᾶς, ια 5 

(ὖν υεγδο). Ίπ Ἐπο]ίεῖν «α ανά Ἠσανς 4965 πού ϱΟΙΥΟΥ {]νο {ο Ίαγο {ο [ρου οἳ {ο Ῥοββοξῖνο ῬΥοποπη Ἠθγο,  ἄμπον 
Δισασ]ιό οἱ Εἴπιρ]ο οὐέτιδεποςο οἳ πιπᾶ, Ῥαΐ, οἳ πιονα]. ἸηδοπθρΙΗ{σ 
ο πιοταὶ απ] οἳ ἀπίσ. ΊΤ1ο6 οπαυρο πσηιηςδὲ ἐο ἀἰδοίρ]ος ἰ5, ἐ]λαῦ 
Όιογ νους ἴηδεησίδίε ἴο ιο Ῥνουί αδ {ο ἴμο Βανίουτς ομανασίου, 
τλ]ο. τνας {αγπ]δηοᾶ Ὦγ ἴιο πιϊτασ]ο οἳ {ο Ίοανοβ. Οαβίαμο 
Είνοι απ αοοπταίο τοπᾶστίηρ, “ πὐροίο 'απί {ουροπάβας αηἱπηίς,” 

Ἐγίία,, “ Βοηξας Πίο οϱῦ: ποπ οηῖπι, (πι απο «δίγιισγεηέιγ, 

φωε-φαπι τπἰοἰεχεγαπέ; παπι εγαπί οα]ο οὐάιιοίᾶ πισπίς, ᾖι. ο. ἑαἲ, 
τε πλω οπιπίπο αδδοηιᾶ ροβδοπ.". Ἡ]οοπιί, (Ἠσοθηδίο), “Τὸ Άουο 
ἀοποίθα ἆ]]ποςς απᾶ εὐαρίάΙψ οἳ πιἰπᾶ,”. Το ρου, αν, ἵπ ἐ]8 
οομδίγποίῖοι την ἦν Ίνας ποπΊΥ ἐἶνο παίανο οἱ απ αᾖ]οσίίνο. Τοῦ., 

εἰμί, ΤΙ. : 0. 

ἕ α{ος” ἐπὶ (οιπι αεοις.) ΝοβΙοΥ, ἨΓαἰτοί, Οαπιρ., Τ1οΓΡΟΗ, 
Φμαυρθ, ἩἙραη, απ 1ρο). « ἀ  Ἠου. (ἐπὶ), “ἰο, ἑουατά ΙΙΥ 
Ῥιασθ”. Βο (0, .) Μα, δι, 18: ὅ: 38: 19148. Μας 
11 119. | 

) α Πιαγ οΏπιο οπ6;”. ἐξελθόντων οὐτῶ». Ἰοπᾶ. Ί]ιο απκϊ]]- 

ΏΥ “ ποτο” 1 ποῦ οπιρ]ογοᾷ Ἠσιο Ὦγ Ἠαιοί, Οππ1ρ., Ὀἶσ]ς., Ἐσ- 

οἳιγ, ο Ἔποιι. Θοο ο]. 1 : 58, μοίο, 

ου οἩ. 1. : 28, ποίο, 

τοῖς κραββάτοιρ. 

κ ο βυγγουηπ(ίης τορίοη.” 

 « λοίς ο0ποἷιθΒ ο ο αγήσ]θ 15 ἆοοπιθά 

(ἄναπ.), ῥ 244, 4. ΟΤο80Υ (παπι), ᾷ480.. Όσο οἱ, 3 1 6, ποῖθ, 

πα ΥΥΠΟΤΟΥΟΤΥΣ « ἩΓμονοβοσγον ” 15 οὐβο]σίο.” 
 « πησλὺ Ὀπς {οπο]ι;. κἂν---ἄψονται. Ἰοπᾶ. 
5 “ῇμο ᾖήηρο;” τοῦ κρασπέδου. ΙΚοπᾶ., Που. Ὑπϊς., Εναβ- 

Ώνας, οσα, “ Απονία Τίς πονα 15 οηπἱνα]οπύ {ο Όλο Ἡομιον 

Ὠ σης (ΟΥ) ἴἶιο [ισα Οἱ (45 5Ο/1Ο ΒΙΡΡΟΡΟ) ἰασδεῖ, ου ὮΥ 
Ώι6 ο ουνς ον ἴλο σογηονς οἱ ἐποῖτ ϱαρποπία. Ναῦ. 10: 98, 99. 

οσο οεοη. (Τ0σ.), Ὠνς. 

Ῥ «τφογο Ἠοα]οα ;” ἐσώξοντο. ἸΙοπᾶ., Ὀ]αῖς., Οαπαρ., Θπανρο, 
Ῥο (Β,Υ.) οἳ. ὃ : 29. Ἰω]κο 81 560. Αος1ά 19. Ἠοῦ. (σώξω. 

5 αΑπᾶ,” Και Ῥϊακ., Ὑγαικοί, Ἐγιάα]ο, Οπου, Ἐοο]γ. 
Ἔλογο 15 πο πορθεεἰἐν {ου αὐαμάοπίησ ἐἶο πδιο] βἰσηϊβοαίίου οἳ 
καὶ, Ὑλὶοὶι 16 ταίαίησᾶ ὮΥ ιο Ῥεῖς., Ώο ὙΓοίίο, 1090. 

ας {ο Ῥ]ανίβους,” οἵο, ΤΗΐς 15 ο αἵπιρ]ο απ παίατα] οτᾶον, 
Βο Ῥοσμγ, Κοπᾶ,, ἨΓα]κοῖ, Ὀἱσ]ς, Οππιρ., Έλοπι. 

5 «ΡΟΠΙΟ: τινε. Ώμανρο, Ἰουᾶι ἸΓα]κοί., Οαπιρ, Τµοπί., Βοῦ, 

 α γγ]ιο Ἰνπά οοπιο;”..ἐλθοντε. Ὑ/α]κο. Ἴπο αονὶς ἵη Πατίη- 
Μου. σα ο{ῖοη Ῥο Ῥγοροι]γ τοπάστοᾶ Ὁγ {νο ρἱαρονί Ἑπέίπαπη, 
4131, δ. οοᾶν]σ]ι (ΤΕή1ςε), Ῥ. ῦ4. ἸΚάλπου, ὁ 256, 2. Ὥοπι. 1. 

Σερρύηπςς” ἐσθέοντε, ἸΝἰκο., Ῥ οσο], Οαππρ., Τποπ, 
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ΚΙΝ6 ΙΛΑΜΗΘ) ΥΡΠΕΙΟΝ. 

ὃ Έ ου ἴμο ῬἘ]ματίσους, απ α]] ια 

ᾖοψα, θκοορύ Ό6υ πγαξ]ι {ον Ἱαπάβ 

ο{{, ουΐ ποῦ, Πο]άϊπρ {11 {ταάιᾶοη. 

οἳ ο ο]άους. 

4 Απᾶ ωλου ἐλαοί οοπιε 1νοπι {ο 

πιαχ]αῖ, οχοθρύ που παβδ]ι, ἴιογ 

οαὐ πού. Απά ΠΙαΠΥ οἶνον πο 

ἴμουο 6, πγηΙο]ι {167 Ίαγνο τοσσϊἰγοά 

1ο Πο]ᾶ, αξ ἴθ πναβ]]ηο οἱ ο1β8, 

απᾶ ροίβ, απᾷ Ότασοι Υοββο], απά 

ἴαβ]65. 

6 Ἔποι {πο Ῥ{μρπδοο απἆ 

8ογρας αβ]κοά Πτα, ΗΥ πα]]ς πού 

{μγ ἀἱβοίρίας αοοοτᾶἶπο {ο {ιο ἐγα- 

ἀἱπου ος 11ο ο]άονμ, Ότπίς οαῦ Ὀγθαά 

η τη γαβΠοῃ Παπᾶς 2 

6 Πο απβπογθᾷ απᾶ βαϊῖά ππ{ο 

Όποια, Ν οἱ]. Ίνα Ἰῆραίας Ῥτορ]ο- 

αΕΡΕΚ ΤΕΣΤ, 

Αα 9 / ε 3 - 

ρισαῖοι καὶ πάντες οἱ ᾿Πουδαῖοι, 
9Δ Ν ο / Δ - ἐὰν μὴ πυγµῇ νίψωνται τὰς χεῖ- 

/ Α 

ρας, οὐκ ἐσθίουσι, Κκρατοῦντες 
Δ / . / 

τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέ- 
Ν - Ν Ν 

ρων. 5 καὶ ἀπὸ ἀγορᾶς, ἐὰν μὴ 
» 3 

βαπτίσωνται, οὐκ ἐσθίουσι' καὶ 
3 / Δ / 

ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον 
ο Ν / 

κρατεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων 
Δ ὧν Ν / Ν καὶ ζεστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλι- 

Αα 5 Α Ν 

νῶν') ὃ ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν 
οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, 
ἄιατί οἱ µαθηταί σου οὐ περιπα- 

- Ν / ο 

τοῦσι κατὰ τῆν παράδοσιν τῶν 
/ 1 Ν 3 / 

πρεσβυτέρων, ἄλλα ἀνίπτοις χερ- 
ν 3 ) ν 5/ 0: Δ 

σὶν ἐσθίουσι τὸν ἄρτον; ' Ο δὲ 
» Ν 5 » - 4 

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Ότι κα- 
- / ε “{. 

λῶς προεφήτευσεν Ἠσαῖας περὶ 

ΒΒΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

{οππά {πα]ῦ, {ου ιο ῬΠατίδθοβ 

απᾶ αἱ] νο ἆοπ8, οχοορύ Ώου 
πας] ἐλιοίν παπάς ἐν ο ΠΕ, 

οαῦ ποῦ, μο]άϊπρ {19 ἐγαβ] οι ο. 

ἄιο οἰάοι. Απά ὠᾖσι ἔλοι 
ϱοπιο ἴνοιι ἴ]ιο παατ]κοῦ, Ιοχοθρῦ 
81ο. ἴπ1παθυβθ {οπιβδο]τος, νο 

οαὐ πού. Απᾶ ἴλοιο Υ4Υ9 πια 

οἶλαι ]πος Ὑηηση που Ίαυθ 

γοοσἰναᾷ {ο Πο]ά, 15ο αἲ "Ίπη- 
ππθυβίοης σὲ ουβ5, απά ροΐ5, απά 

Ῥναπατ Υοβςαίς, απἆ »(αρΙο-βθΒί8. 

Τ]ιου ἔ]ιο Ῥ]ματίβοςς απᾶ 5011008 

αρ]κοᾷ Ἠϊπι, «Ιγ ἄο ποῦ 
ἀιβοῖρ]ος γγα]]ς αοοογάἵπρ ο {1θ 
αἱ οι. οἳ ἰμο ο]άους, Ὀαῦ οαῦ 
Ῥτουά  Ραηπταδηοᾶά Ἰαπάς τ 
Απά Ίο απςπονοᾷ απᾶ βαἱᾷ {ο 
Όνοπι, ἨΓο]1 οάϊά 15αἶαὮ ΡΥοΡΙΟΡΥ 

οι 

Σα γι ολο Βου; συγµῇ. ο παρ. οἳ Ὦ. Τ., Ἐοσ]γ (ποίο), 

ϱ., "μοι, πιο πιοβὺ οοπιπιοπίαίου α51οο ὑ]αῦ ἡἐμίς 18 ια 
Ἡ{ονα] χοπάστῖησ οἳ πο νοιβο, Ιηίουργοίαβίοις 4169 ΠΙΠΙΘΓΟΙΙΘ. 

Ῥ]οοπιβο]ά Ειιπις πρ ο Ῥαξ βγπορδίς οἱ οσο Ιπίογριοαξίοις 
πι ἴμο [οΠοπίησ γοπια]: ο Το πιοξῦ Ῥνοδαδίο ναι 19 ας 
οἳ Ὥσσα αιά Είσαο]α, Ἡ]ιο γοπάσν, ’ ἀ1]6βς ἐλλαγ Ἱανο Πνας πνας]ιοᾷ 
Εναῖν Ἰαυάς, νο οῖπο ἔλοπι ση] ἔλιο Π[, Τα οᾳ809 Ἠ]ιογο 1νθ 

σαἩ ποῦ απ]νθ αἲ ο βαὐϊδ[ασίουγ ἱπίουρτοἰσίίοιι, α. ᾖέεγαί τοπστίιρ 
18 Ῥχοίογαδ]ο. Ί]ο “ο” οἳ νο 19. Ὑ. (σορἱοᾷ ἤγοια Τγπᾶα]ο) 
ουἱρἰπαίοᾷ ἵα α πἠδίακο οἳ πυκνά (ποπίου, Ἠλίο]ι ἵς απο Ὦγ 
Ἠοπιο {ος πιο], ϱ/1επ) ἵου πυγµῇ. Τμήδ αρροατοᾶ ἵπ ιο Ύ αἱραίο 
Ἰπ {πο τοπᾶστίηρ “ ουδυτου 

} «οχοορύ {1θΥ ΙΠΙΠΙΘΙΡΟ {]οπιδο[γος;”. μὴ βαπτίσωνται. 1Ροῦ., 

αβίῃ Βππιογρίχδο” Το νους ἵ6 τοπάσναᾶ “ ἴ]ον ἱρ” υγ Ὑ/ακοί; 
Ῥοο]γ, “ἄἱρ οἳ ῥαρίίσε,”. Τλοπι, απά Οαπιρ. “ ἀρρίας;”. 8. Ἐν, 

οδίο Ὀαρίθός λαοί, Έμοιη,, απά ΟαπιρΏοῇ. πιαίκο “« λαπάς” 
ὧν ολήοοί οἳ {1ο νο, (πουρῇ, ας Τ Ολλπῖς, νἰθ]λοαύ σοοᾷ ααί]ιου]- 

ψ.. Τπο ππ]ᾷα]ο [ου οἳ ο τοῦ ἀοίουπιίπος ἔἶιο ου]οσῦ ας }6/6ς- 
ἴυς, « ἐλοπιδαίυες."'. Ἠηία, 6αὖς, " Ῥλαυεσί, Ἱπφαϊς Ἀζαγσας, 6οσαῃ- 
πι τῆς παραδόσεως Ῥιῶοορία ποη οζππέ Ῥαποπι, πὶδί, οἱο, (γ. 8.) 

Ἐ α {ογο απαπίο γοποιηδ, Ῥ]ας οὐήαπι [ποίαπς, Ἰδοβιρο, πὶρί εοΥ- 
βι5 Ιαυεγζὲ, οἶθιπα ποῦ οαρίαπέώ Ίπ Πς ποίο ου {νο οπ/ΐτο Ῥαβ- 
Ρασο, Ίο εαὖθ, “ Ναάαπι Παπά ἐὰν μὴ βαπτίσωνται 30Ὦ Λέον 
Ροΐοςί, (παπῃ δὶο οχροπ{: ἰδέ 66 ἠπιπιογθογέηέ 1, η. εοΈρι5 ἰαυθγίηι) 
Ίηιο πναξλήπς οἱ {ιο «« ἱναπᾶς ” 16 ποὐῖοσᾷ ἵπ ἔ]ο νὰ Υουδο, ησπου, 

{ο πια]κο “ Ἰαπᾶς” ἐῑο ομ]θοί οἳ {5 ΥευΡ, 15 α ἰαπίο]οσγ. Ἰ1α 
Ηἰογα] γοπᾶσγΊησ οἳ ἐς τοιὮ ἶς ἆοοπιοά αρῃτοριίαίο {ο {λής τος- 
6οη, υἱζ., οισ]ι οἰδαηςίηο οἨ Ῥαν](γίης πΙαγ Όο {ιο γεοδι]έ, 16 15 πού 
ἐἷιο ααἰίοιι Ἰαάϊσαίοᾶ Ὦγ Ώιο νους. Βατίιο, 1υαδ]ι, οΥ εἴεαῃδε, Ῥοίπὺ αὖἲ 
απ ε[[εο Ῥτοβιιοοᾶ ΈΥ βαπτίσωνταε, ποῦ {ο ο νου αοὺ {οι 
πο ιο ο[[οοῦ Ῥτοσυςσᾶς, ου ο, 1 : δ, ποίο. Ίπο]ίορο (Αηα- 
Ἰοοία) ραῇ5, “ Ἔμο Ῥαρίίπι οὐ ἠπαπηθιδίου οἳ νο Ἰλοίο Ῥοῦγ πας, 
{ου Όιο πιοξδύ ρα, α τοµῃῖοις σέο,” 

ὙΓοδίαγ, Ἰζοπᾶ., Τ66ἩΥ. 

 εφιο]ι αφ ΤΕ 16 ἤιο ἁδια]ὶ Ηταδο Ἱηδίοαα οἱ “ αἲ” 1η οοἡ- 
βἰγαοίίοης 1]κο Ίο Ῥινοροπύ. 9ο Έμοπι, 

. 6 1ΩΠΙΘΙΒΙΟΠ5/” βαπτισμοὺς. Οαπιροε], 1ζαπᾶ,, “1ο Ίπη- 
πιογείις τι”. οσοι, “ ἀϊρρίπσς ος Ῥαρθίαπις,” Έμοπιβοι, “' νο ἱρ- 
ρίησς;”. Ῥοῦ. (πι υεγῦο), "ο ἀπρρίηρ, ἠπιπιοιβῖου;”. Ἡτοίδομποϊάετ, 

« ἠππιογείο;”.. 1ρουίαα, “ας Ἱππριρίοηθαι” «ΑΦ νο που 18 ϱη- 

ατίλγουα, πο αγίο]θ 19 {ηπβυίαί ἴπ Υοπᾶσνίηρ 1 ἰπίο Ιὔησ]]δ]ι. 

5 {ηρ]ο-θοαῦς;”. κλινών. Όσο οἩ. 4: 21, ποίθ, Ἰτίίσδο]ιο, 

«Το ἀἰσαπέαν πο Ἡ, πο σας οαδίύαπι, αοᾷ {πίσΠματας, αἱ 6αρνα, 

4: 21.) 

ο α Ὑμ]ιν ἆο ποῖ,” ος, 
πλ Ῥγοβουῦ Ἠδαρο, 

κ «ργθ” ας Ῥο ” 16 πηρταππια[ἶσα], 

ομά., Τλοπι., Σ6οµΥ. Τμ ποοοτᾶς 

Ρ «πππας]αί”. 9ου ν. 2, Ἱοία. 

., α α αιᾶ-- ρτορ]οςγ : 

Μαι 15 ΣΤ. 

προφήτευσει. Ἰοπᾶ. 8ο ἴἶνο ρατα]]ο], 
πο αονϊθί Ἆας 155 αδασ] Γογος Ίογο, 

{ αῬγοαᾶν” Το χοπάσνίης οἳ ἴμο 10, Ἡ, 19 τον]ηοᾷ Ίιουο οι Εἶνο 
βτουπά ἰιαῦ ἴο Ὥμο γοπᾷίης ο {πο ἐοχῦ ἵ6 ἄρτον, ία 18 
αἀορίοά απᾶ ἀοίοπᾶσα Ὦγ 1Η ίήβοπο, 9ο ἵπ Μαΐέ, 10 12, ἄρτον 
ἐσθίωσω. Μαι ὃ :20, ἄρτον φραγεῖν. πο 14 : 1, Φαψεῖν 

ἄρτον. 1άθπι 14 τ 10, ὃς φάγεται ἄρτον. 9ο Ῥγιίας, σος 

Τ) {μο τοπάίπα οί νο Τοχί, Ῥοσερί, 15 τοαύλοά, έλλοη {1ο γοπᾶστίπς 
ελου]ᾷ Ῥο “ Ίοανοβ” Ἐοῦ, (ἄρτος.) 

ἕ α«{Π0ἱ 191” τοῦτ ἔστιν. ΊΝοΡΙΟΥ, Έοο,ψ, Ιζοπᾶ., Οαππιρὂσ], 
μου), αἷκοί,, Ώματρο,. Ὑα1ρ., ναδ., Ὥσσα, Οαξία]., “ ἆ οἱ.” 

Ἀ ἀνηγγαθηος ) ἀνίπτοιςρ, Ὦ6ο]γ, Ὀ]οῖς. “' Ὀπαναςηοπ” {8 ομεο]θίο, 



ΠΗΤ 408ΡΕΙ, λΟοΟΟΒΡΙΝα Το ΜΛΕΚ.--ΟΗΔΡ, ΥΠ. 4 

ΚΙΝ6 1ΑΜΠΕΒ) νΕΒΕΙΟΝ. 

εἱοᾶᾷ οἳ οι 17Ροοπὔθι, αβ ἵή 18 
νηθίθα, ΓΗ]5 Ῥ6ορ]θ Ἱοηποττθί] πιθ 
ση ἐλεῖγ ἨΡ5, Ὀαΐ νου θατῦ 18 
{αν 0)0Π1 Π16. 

Ἰ ἨΠοπὴυαίδ, Ίπ γαῖπ ἆο ια 
ΟΥΡ πηθ, ἐθασ]ήπσ 7ο; ἀοοίχ]πθβ 
Όπο οοπηπ]αηᾶπιοΏ{β οἳ ΠΊΕΗ. 

8 Ίου, ΙαγίΠρ αβὶᾷθ Ίο οοπι- 
πηρπᾶπιθηῦ οἱ (οᾶ, ο Πο]ά {πο 
{γαάἴμοτ ΟΕ ΤΊΘΗ, ας 119 πγαβλήπσ οἱ 
ροΐβ απᾶ οπρ8: απά πιαηγ οίμθυ 
81Η Ίο {ήπσβ ο ἄο. 

9 Απά Ἡο σαὶά ππίο {μοπι, 111] 
Ἰγο]] γο το]θοῦ ἴλιο οοπιπιαπάπιαηῦ οί 
αοᾶ, ἰιαῦ γο τΊαγ ΚοῬρ γοιν ούη 
ἐαβοπ. 

10 Έου ἸἼοβος βαἱᾶ, Ποποι» ἴ1γ 
{πίμου απά {ἱἩΨ πιοίμος; απᾶ, 
ἼΠοβο οαγβοί]ι {81ου οὐ πιοίμον, 
1οῦ Ἠϊπι ἀῑο {11ο ἀραίμ: 

11 Ῥιΐ το εαγ, ΤΕ α πιαῃ δλα]] 
Β4Υ {ο 5 {πί]ον οἳ πιοίµοτ, Πέ ἐς 
ΟοτῬαπ, ἐμοῦ 16 {ο βαὖ, ο ϱἱ{ἵ, ΡΥ 
Ἠλαίβοσυον μοι πισ]{έοθί Ῥο Ῥτο- 
Πιςά ῬΥ πηθ; ᾖο ελα] ὃο νεο. 

13 Απᾶ Ψο βυ/ΐου. Ἠΐπα Ώο ΊΠΟΣΘ 

απβΕκς ΤΗΣΤ, 
- «ν - ε / 

ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγρα- 
Φ « Χ ο) / / 

πται, Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσι 
με τιμᾷ» ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤ- 
ῥω ἀπέχει ἀπ' ἐμοῦ. Ἰ µάτην δὲ 
σέβονταί. µε, διδάσκοντες διδα- 

/ 3 , » ’ 

σκαλίας, ἐντάλματα ἀνθρώπων. 
8 4 / λ ΔΝ 3 Ν α 

φέντες γὰρ τὴν ἐντολήν τοῦ 
Ν 

Θεοῦ, κρατεῖτε την παράδοσιν 
τῶν ἀνθρώπων, βαπτισμοὺς ζξεσ- 
τῶν καὶ ποτηρίων, καὶ ἄλλα 

{ -. Δ Φ 

παρομοια τοιαῦτα πολλα ποιεῖτε. 
ὃ Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ΙΚαλῶς ἄθε- 

. 8 Δ - ο 

τεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἵνα 
Ν / α - / 

τὴν παρᾶδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. 
10 ή. Τι Γωσῆς γὰρ εἶπε, ἵμα τὸν 
πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. σου" 
καὶ, Ο κακολογῶν πατέρα ἢ µη- 

/ / / 11 ε ο 

Ττέρα θανάτῳ τελευάτω" ' Υ μεῖς 
λ / Δ 3 

δὲ λέγετε, ᾿Πὰν εἴπῃ ἄνθρωπος 
“ νΝ . Ν α 

τῷ πατρὶ Ὦ τη μητρὶ, «ορβᾶν, 
ιά ᾽ ) ἃ 3Ν 3 3 - 

(ὅ ἐστι, Ύ4ῶρον,) ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ 
ὠφεληθῇς: 3 καὶ οὐκέτι ἀφίετε 

ΤΠΠΥΙΡΕΡ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

τοοποστπίπς γου, '1γροοσι1ὔθβ, ἂ8 

11 τίθίοι, ΓΗἱ5 Ῥοορ]θ Ώοποί” 
οἴτπο ὶ δι Ολαίν ἨΡ8, οαῦ θιαίτ 
Ἠοανί ἵ5 {αχ {τοπι πο. "Βαΐ 1η Τ 
ναῖπ 4ο ου που5Ώῇρ τηο, {οαο]ι- 

ἵπρ Γον ἀοοίτῖπθἙ ο σοπιπηαπᾶ- 

πιοηίβοςπιθη. Έοτ ]αγί1ρ αβἰᾶο 8 
Όιο οοπιπιαπᾶπισπί οἳ ἀοᾶ, 7ο 

λο]ᾶ ἐῑιο ὑγαζ οι οἳ πια, "δμοῖ 

αξ "“Πηπιθδίοηβ οἳ Ῥοῦ απᾶ 

ος; απᾶ πιαΏγ οἴλου 51ο] 11]ζο 

ἠήπσβ ο ἆο. Απᾶ Ίο βαῖά ἴο 9 
ὕνοπη, Έ π]] γγο]] 170 5οὐ αξ]άο ιο 
οοιηπιαπζπιοπύ οἱ οἀ, ἴιαί γο 
1ΠΑΥ ἵκαορ 7οιν οὔη ΔΙΜΟΗ. 

Ίου Μοβο5 παίᾶ Ἔοπου /γ 10 
{νου απά {1γ πποῦπου; απᾶ 
σἩο π]ιο οπτδεί]ι {0ο ο) 
πιοίμου "α]ια]] βατο]Υ Ὄο Ῥιΐ ἴο 
ἀοαίμ. Ἐπί Υο δαγ, Ἠ ἃ ΠΙΑ 
βἰια]] βαγ {ο 148 {αΐϊμοι ο) 115 
πιοίμος, Βο νέλαί ΟοτῬαἩ, οὐλλαί 

ἴ6 ο, σ1ἵ, ὮΥ π]ήο] ἐοιι ἁπηρ]- 

οδί Ίαγο Ὄσοευ Ῥτοβίθά ὮΥ 118; 
Λο ελα] ὃο Ἰγοο. Απᾶ γο,βαῇΏος 13 

--ᾱ 1 

Σα οοποοιπίης 7ος”. περὶ ἡμῶν. 
Τ]οπι. 8ο ο[ίοη, 1 Ν. 1. (8, Ὁ.) 

5 Τη οοπΓοπαψ ο ουν Ῥτοδοηύ ταἷος οί ραποίπα{ίομ, α οΟπΊΠ]. 
ἶ6 Ῥ]ασθά Ὀοίους “« Πγροοτίέας,” ας 1; 6ουγος {ο ἆεβπο “γοι. ο 
ἨΓοξ]αγ, Οταππιου, Τι, Τοπηβος, Ὁ. Ἡ1. 

ε α ραςν δὲ, οδιο, Γαἰκοβο]ά, Ὁϊοῖς, Οαπιρδοῖ!, ΤΠοΠΙΡΟΗ, 
ΒΠΊΡο, 

πα Ῥης 4ὲ, 

Πο]ᾷ, Ἰζαπά. 

Σ “μοι αλ. 

Ῥοσμγ, Κοπᾶ., ἨΓακοΠο]ά, 

9ο Ίπ Ῥατα]]ε], Μαἰζ, 105 19. Ὕμορίογ, ἩΓαίκο- 

Φορ γ. 4, ποίο. 

να ἀππιοιβίοπβ. 9ου Υ. 4, ποίΐο. «Βαπτισμοὺς ἵβ απαγί]γοιδ. 

κ «γρ ϱοῦ ηδὶᾷθ;”. ἀθετεῖτε. Ιοηάνοῖς Ῥοο]γ. Ἰωάᾶε! (ἐπ 
ωεγῦο), “ο ποὺ αβἰάε μις 16 ἠσγα. Ὕλο το “ κο αθἰᾷρ” 
πιοίαρλοτ]σα]1γ, {ου αΏιοσαδίης α Ιω οὐ ο Ἱερα] Ἰηδίναπιοηί, α5 ο 

πἩ, οοπίταοῖ, οἱο. 

Σ “«ἩἨο Ἡ]ο οπιβοἩ;” Ὁ καμολογῶν. Τ]ο απί]ο]ο ἵ6 ]οἱποᾶ 
ο ο6[οσίίνος απά Ῥατλοϊρ]αβ, Ὑ]οη αδοί] ας 5υὐδίαηίίνος, Τη πΙαηΣ 
βιοῖ σα508, ἴνο ραγ(]οῖρ]ο 15 γαπάονοᾶ Ὦ} “Ίο πο,”  {μεσ ο” 
οἷο., οᾳπἱνα]οπύ {ο ἐς ϱω Ἰάλπου, 244, 8. ΛΑ ἴο νοιὮ Ίας 

αἶςο ἔἶο ἱπηίβοσδίου “ {ο τορτοπο]ι,” 1 Ρίασο “οΥ τερτοαομοί] "" {Π 
νο ππατρῖη. 

5 ομα]] βΙΤτο]γ Ῥο ριαΐ {ο ἆθα];” θΦανάτῳ τελευτάτω. Τμΐς 6 

πἩ Ἱπίανίοι ος {ιο οπηρ]ή]ο οοηβασξίοι οἱ ιο ΤΠοςγουν, Ἠ11δῃ 

Έιο Ἰπβπ]ήτο αἈβο]πίο ἴ αδοᾷ πν(Ἡ α Ππίίο νοιΏ, α Ὠ η ὨΙ 
“ο Εια]] οατο]γ ἀῑοο" Τ]ο φαοίαδίου ἵψ ἰαίκοπ {1οπΠ1 Ἐχοᾶ. 91:11 

(Βερύ. 16), ἩΊιουο ιο Βορί. Ἰπ5 τελευτήσει Θανάτῳ, οἳ Τονίβ. 
20 : 9, Ἡμοτο ιο Ἡοῦνου ἶ5 ο απο, Ὀαῦ ο Βορί. τοπᾷ5 «)ανά- 
τῳ Φανατοῦσθω. «Λ. πιοτο Πέοταὶ ἐγαηδίαβίου {5, " 1οΐ Ἠΐπι 5ατο]γ 
ο Ῥαῦ {ο ἀσα[λ.”. Τίς ρμγηςο, Ἱούουον, ἆοορ ποῦ αοθοτὰ σνο] 

ΨΙδ ον 1 ζοφιοπά. 1π 5Δοσί, 1{5 αοοιγασγ που]ᾶ Ὄο πιογεῖ 

ὑμαί οἱ α ριαπιππαξἰσα] {οχήι, 

δα βΒο”. Τί βαρρ]οπιοπέ 5 πβοᾷ οοτγεδροπάίηᾳ {ο ἔστω, 
πν]ήοἷι {5 απᾶοιςίοοᾶ, ταί]ον ναι ἐστὶ,. Βο ἩῬ]οοπιί ο ὭΓοῦΐο, 

αροί;”. Ἔμοπι, απἆ Ὀίΐσϊς, " Τιοῦ επαῦ ρου” 

5 γα ΤΠϊς ἀσπιοπεταβίνο 16 Ἰπγοᾶιοεά α5 α 5αρρ]οπιουί, 
Ώιουρ], ςἰγίοί]γ εροα]κίπα, 16 {5 ποῦ 5ιοἩ.. «Απ απἰοσοᾷοιῖ ἵ πο- 
ο0βεα 1 Ἱπρ]ίοά Ἰοίοιο ὃ, Τα Ἱπαγαμποες αιά οὑβοιέγ οἳ {ο 
γοπᾶογίησ ο νο 1. Ὑ. πιαςὺ Εἰ]κο οἩγ χοπάσν. 1056, Νο Ρ10- 
Ραγοᾷ ἐῑναί νουςίοη, Ἠαγο, ἵ ἰιίς ἱηδίππσο, (δίογιο {οο πιο {ο 

ζἠσγαϊίέμ. Ἰωαίοι Έηα. αηδ]αίοις Ίαγο αδισ]]γ ἀενίαίοά [ποπ ἴια 

Ίαησπασο οἳ ἐαξ γουδίοπ, Π1ΟΘ οἵ 1658, {ο αγοἰά {έ5 [παἱΐδ. Ἠαν- 

ἵης οπιρ]ογοᾷ “«ἐλαί”” {ον ο απἰοσσᾶοπέ, 1 Ίαγο ἀοεπιοά Τζ αἲ- 
γὶβαΌ]ο {ο πιαῖκο « πἠοὶ ιο χοἰαήνο,. Ί9 8οΏ5ο οἱ ὃ (οἶποά 
ση ἐὰν) «« ν]αίουον ” {5 ἔις ρτοκοιγος, οπᾷ Ί]ιο 5ομέοπος ἰ5 [του 
ᾗνοπι {ο οὈ]οσίοπαβ]ο Ῥσαςο “Ὦν π]μαίουοι” Ὅ 15 τεραχάεά Ὦγ 
πιοςῦ ἐγαπεἰαίοτ», α5 πβοᾷ {οι ἐλο ἀαίίνο, ὮΥ αἰἰτασίίοη, Ἠσπος, ''γ 

ή ο]ι ” 15 οπιρ]ογσᾷ ας 1{5 οᾳἱγα]οιθ. 

ο «γμαῖ 1. ορ ν. 2, ποίθ. 

α «πη]σ]έορῦ Ίανο Όσοι Ῥιοβίοᾶ:” ὠφεληδῆν. Ῥιοοπιί (Ν. 

) Β, Ἐν. «να ρουυταί 8419 αδαϊδίό.” 
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ΚΙΝ6ᾳ ζΑΜΠΗΡ) ΥΠΒΗΡΙΟΝ. 

ἰο ἄο αασ]ό {ος 115 {α0ιον οἳ 118 
ΠΙΟίΠΟΥ 7 

15 Μαϊκίπς {ιο ποτᾷ οἱ ἄοᾶ ο 
πΟπο οΠεοί {ητοισ]ι γοις ἐγας1μοἨ, 
Ἠ]Ιο]. γο Ἰαγο ἀογονοᾶ: απᾶ 
ΙΟΥ διο]ι Εκ ᾖήπρς ἆο το. 

14 Απᾶ π]οι Το Ἰαᾶ οα]]οά αἲ] 
Όινο Ῥοορ]ο 1ιπέο ᾖππο, θ δα]ᾷ πη{ο 
Ώποιη, Ἠοαχ]ςθη Ἡπ{ο πιθ ΟΥΟΥΥ 0Π6 
οἳ φου, απᾶ απᾶσυδίαπά, 

15 Έλοτο 15 πούήηρ {γοπι ση {]ι- 
οὐ αι ]αἨ, ἐμαί οπύοιίπο Ιπίο Ἠίπι, 
ραπ ἀἆο[]ο Πϊπι: Ῥαῦ ο (ήπορ 
Νήσο] οοπαο ού οἱ Επι, ἴοδο αγ 
νου μού ἆθβ]ο ἴ]νο Ππαη. 

16 Ἡ αΠγ 1Ἰ1απ Ἠαγο 64198 {ο 
πσαν, 1αῦ Πΐπι σα)». 

1Τ Απά π]εη Ίο πας οπἰοτοἆ 
Ἰπίο {ο Ίοιςδο {γοπι ἴπθ Ῥοορ]ς, 
μ5 ἀΙδοῖρ]ος αδ]κοᾷ Ἠ]πῃ οοποθγπῖης 
ὕιο ραγ8Λ19. 

15 Απά ο βαᾗ πίο ἴἶποπι, 
Άτα Υο 5ο ψιὐποαί ππζονςίαπᾶίηο 
αἱδοῖ ὮΏο το ποί Ῥογοσίνο, ἐλαί 
Ἡαΐδοογον ᾖήπο {οι πῃοιί 
οπ{ονοίὮ 1πίο ο π]απ, ἐ οαηποῦ 
ἀαβ]ο Ηΐπι: 

19 Ῥοσαιςο 16 οπ{ογαί] πού 1πίο 

απβεκ τησ. 
μα. Σολ ία “ κ. αὐτον οὖδεν ποιῆσαι τῷ πατρὶ 
η - Α μὴ Ε ρα 

αὐτοῦ ἢ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, Τὸ ἀκν- 
ο Ν - Α Αα 

ροῦντες τὸν λὀγον τοῦ Θεοῦ τῇ 
/ ς 9ο / 

παραδὀσει ὑμῶν ἢ παρεδώκατε' 
/ - Δ 

καὶ παρομοια τοιαῦτα πολλα ποι- 
ο ώ 9 / 

εἶτε.. 1 ΙΚαὶ προσκαλεσάµενος 
/ Ν 3“ 9)’ 5 - 

πάντα τον Οχλον, ἔλεγεν αὐτοῖς, 
ι] / / / 

Ακούετέ µου πάντες, καὶ συνί- 
ὃ / 3 / » 

ετε.  οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ 
[ή / 

ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐ- 
Ν Δ / Ν - 

τον, ὃ δύναται αὐτὸν κοινώσαι" 
3 ΔΝ δν 5 / » 2 2 ο 

ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόμενα ἄπ' αὐτοῦ, 
. ΔΝ - Ν / 

ἐκεῖνά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ἄν- 
θρωπον. 

/ ο . ῷ) 

ειν, ἀκουέτω. Ἱ Καὶ ὅτε εἰσῆλ- 
υ 3 5) 

θεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπη- 
’ Ν ε αν 

ρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 
μυ δ Ν / 

περὶ τῆς παραβολή». καὶ λέ- 
-. .. / 

γει αὐτοῖς, Οὕτω καὶ ὑμεῖς ἀσύνε- 
3 - - Ν 

τοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ 
ο) / . Ν 

ἔξωθεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν 
/ » / Ν ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοι- 

ή . / 

19 ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται 

3/ / 5 3 / 
ειτις εχει ωτα ακου” 

νὠῶσαι; 

ἩΌΥΙΡΡΌΟ ΎΥΠΠΡΙΟΝ. 

Ἠΐπη πο 1ποΥΘ {ο ἄο '"οπγπίπς 

{ο Ἠϊ8 {αΐιον οἳ 118 πιοίμοῦ; 

πιθ]ςϊπρ τοῖά ο ποτᾶ οἳ ἄοᾶ ἅ 
ϱ σοις αθῄσοη, πἩίοι γθ 

λαγο ἀἆθ]νογεά : απᾶ 1παΠΥ βποἈ 

1ο {]ήπσς ο ἄο. Απά π]οι 

Ἡθ Ἰιαᾷ σα]]οά αἲ] ιο οτοιτά 5ΐο 

Αύπι, ἶιο βαἱᾶ, 'Έσαι ταο αἱ ο 

γοιι, απᾶ απᾶθυρίαπά, Τ]ουο 18 
ποἰμ!πρ Ποπι γα ἠλουί Χύ16 1ΠΑἨ, 

πν]ήσ]ι οπίονίπρ Ἰπίο Ἠΐπι, σαπ 
ἀαοβίο Ἰήπι; Όπί 6 ης, 

ν]]σ]ι οοπιο οιῦ οὗ Πτα, 1419 

ἄνορο ιοί ἀαβίο ἴἶιο παν. "Ἡ 

ΔΗΥ 916. μαί] ο.5 ἴο Ἠθατ, 1οὗ 

Ἠΐπα σαν. Απά ]λοΠ "νο οη{6)- 

ο Ίπίο ολο Ἰοιβο Ώοπ {πο 

ονονᾶ, 15 ἀἱδοῖρ]ος αξ]κοᾶ Ἰΐπι 

οοποσ)ηΊηρ ο ραναδιο. Απά 

ο βα1{ {ο ἆλθπῃ, Αχο Τὸ 8ἱ5ο 

8ο ργοίᾷ οἱ απᾶαιυςίαπᾶίπσ Ὦο 

Υ9 πού Ῥοτσσίνο, Ειαῦ “ποΙπρ 

ᾖροπι πλ ηοαῦ, Υπ]. οπ{οτοῦ: 

Ἰπίο {ο πιαη “οαπ ο[]ς πα: 
Ῥοσααςο 165 οπ{οναί] πού Πίο 16 19 

14 

16 

5 πηγ ης”. οὐδὲν (1 Ῥγοσθᾶϊπς ποσαίνε). 
“Απρ ” 16 οὐβο]οία, 

Ὁματρο, ἵΛαἷκοί., ἰςοπάν]αῖς, 

λαϊκοί, Ὀϊο]ς,, μοπυ., Ῥοσιγ. 

ΓΕ παοκίης γοῖά ;” ἀκυροῦντερ. 

Ῥουλγ. στα, “ Πίαπι (αοἰοηίσς,” 

ἕ «γρ ᾳο ;”. ποιεῖτε, Ιζουᾶ,, Τακεί., ἸΥδε]ογ. 

Ἐγηᾶα1ο, 
αἱριπο.” 

ο 1ο 

Ῥο]ρ., “ Ζοο Ἰοπιαπά ;” Ώο Ὑούία, “Ὕοπα Ἰσπισιᾶ :”. 1ρου., “οί 

πα ηο οπἱονοά ;”. εἰσηλθεν. Ἐεπᾶ. Ἑο (Η.Υ.) Μα, 1214! 

24108. Μαηςο 11; 
οἳ 1ο αοχῖςε ὮΥ ἴμο Ίπηρ. ἀπιροι[οοῦ 18 αρριορη]αίο, 

ἃ τὰς 11 :11,είο. Τ]ιο πβια] τοπάετίης 

Α8 οἶκον ἵδ απατ]οιις, “ πο ”’ β]ιου]ά Ὦο σἰαζίοίσαιί, 5 α {ο ή 996 οἩ. ὃ : 13, ποῖο, 

 «Ποαν πο: Ἀκούετέ µου. Ώμαιρθ, Ιοηά., Οαπιρ., Ῥοσ]γ, 
ο, τρ ο ὁσουίοχ-πιοῖ”. Βρθη., “ οἰάπιο,” Ώο Ἰγοίίο, «Ἐῦτοί 
πο. |” πα]. Ένας. Ῥοσα, Οαφία]., “ Λαάλίο πηθ.’ 

ας” πάντει Ιοαηᾶνῖοις Ῥαο]γ, ΤΠοπιβοπ, Όματρο, Ὠίαῖς,, 

ἡΜαικοῦ, Ἠο]ς., “αἲοι””. ο Ἰδοίο, “αἶἱο;”. Β. Ἡρ, « {ος 1” 

Ὑπἱβ., Ῥσζα, “« οπιπος.” 

“Πιο πιαμ;” τοῦ ἀνθρώπου. ΎοοἩγ, Οαπιρυοῖ], βαγρο, 
Ὠοῖα., “ ση πιθηςοµα;”. ο Ὑοιίο, “ ος Ἀαμασ]ιον ;”. Θ. 19, 
““νοπηπιο. Το αγβἰοίο εἰιοι]ά Όο νοίαίηοᾶ Ἰογο, ας 16 ρτοοτ]γ 

15, 1. γ. 18 (1. Ὑ.), τὸν ἄνδρωπον, ππᾷ Υ. 20, τοῦ ἀνθρώπου. 

Ἔιο που 16 ἀφία,; ιο ἐνοισλύ Ὀοίπα, “ Τηονο {5 πολης ἤοπι 
πηὐλοις ιο Ίπαπ, ]ο εαἰεἰ]ι,’ οἵο. 

} «απο {1οβο λλαῦ ἆο[]ο ,” ἐκετνά ἐστι τὰ κοινοῦντα. Ἰγπ]κος, 
η σπα, Ῥο]ς, 

π «ΤΡ αησ οηο;”. Εζτι. Βμαιρο, ΤἩοπιδοι, 1ζαπάτίοῖς, Ὀίοῖς, 

Ἐνασπηις, Ὑα]ρ., Ὥσσα, Οᾳρίαᾖίο, “ αἱ ααἰα;” 8. Ττ,, « ᾳπο]απ'αα ;” 

5 αν βαρρ]απιοπί, Τ]ο «Ίιοιθο” 6ο0π15 ἴο Ίανο Ῥοει {παῦ οηθ αἲ 
Οπρογπαπι, {ο γμίο] Οη]ςὲ τοβοι ο Ίποπα πιο {ο πιο, Ίχοηςς, 

Ώιο Ἰηςοχίοι Οἱ α σἹιρρίεπιοπίαγη ατΏο]θ 15 Ῥτορογ. ο οἱι, 9 : 98, 
Καὶ ᾖλθεν εἰς απερναούμ. καὶ ἓν τῇ οἴκίᾳ γενοµιενος, κ. τ. ᾖ. 
Ἐνίέπαο]ιο τοαᾷβ, εἰς τὸν οἶχον. 66 3ἱβο Μαϊῦ. 1τ : 24, 25, “Α ιά 

ηΠοι. 01ΟΥ πνοχο πο {ο Οαρομπαπι--- Απά ΠΊΘΗ 11ο Ίναδ ΟΟΠΊΘ 
Ἰπέο νο Άοιδο,” Κα) ὅτε εἰσζλθεν εἰς τὴν οἴμίαν, 

ΤἨοπ1βοῦ, Οαπιρζε!,, ρ «γοῖᾶ οἱ απἀογείοπάίηρ” ἀσύνετοι. 

Τά ᾷσ]]. 

ᾳ μοήης οι πλου”. οὐ- πᾶν ἔξωῦεν. Ἀλεχρο, Γ00ἨΥ, 

Τ]οπι. 

τα γγμ]οἩ οπ[ογοίμ;”. τὸ--εἰσπορευόμενον. 
«ναί οπίογομ.”. Έμο οἰαάνο γι α Πηϊίο νους, ἶΒ 116 πιοτα 
Ῥογβρίοποιθ νοπάστίησ. Οπβία]ίο, “ αιοί-- πας”. Ὠο]ς., “ γναῦ 
πρααῦ τ”. θά,  λίσ]ι---οπίονούμ.” 

Έλοπι., ΘΠα1ρ8. 

5 «ρρη ᾖοβιο” Ἰοηά. Τη πείς, οὐ ταιθῦ Ὦο οοπηθοίοᾶ 

πι Ἡ πᾶν. 
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ΚΙνα ὔΛΜΕΘ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

μἱβΦ Ποαγί, Όαό 1Πίο ο Ῥοἱ1γ, απᾶ 
βοοῦἩ οαῦ Ἰπίο ἴμο ἀγααρΏί, ρα1ρ- 

πρ α]1 πας τ 

20 Απά Ίο εαϊᾷ, Τ]μαῦ π]λο] 

οοπιοίᾖι οιι6 οἱ {νο πιαπ, ναί ἆθβ]- | 

ο] ιο πα. 

21 ΈῬον θ οτι γή θλήα, οαί οἱ {νο 

Ἰοατῦ οἳ  ππ6π, Ῥτουθοά ον] 

{ποιρ]ιΐ{5, αζα]ίοιίθβ, Γογπ]σα{ίοπΒ, 

την ἀθνᾳ, 

22 Τμοαβι, οογοίοιβποΒΒ, Ἰνίο]ς- 

οὔποςς, ἀθοσίζ, ]αβοίγΙοιρησβς, 41 

ον]] 6γο, Ῥ]αβρ]ιοπιγ, Ῥτ]άο, {οο]1ρ]ι- 

ΏθΒΒ; 

25 ΛΗ ἴνορο ον] ήπσς οοιπο 
{οπι π]ζήη, απᾶ ἆσβίο ἐο πια. 

24 Απά {9οπι ἴλοποο 1ο 81959, 

απ ποηύ Ιπίο ιο Ῥονᾶσις οἱ Έγνο 
απᾶ ΒΙάοπ, απά οπίοιοᾷ {πίο απ 

Ἰοιδα, απά ποπ] Ίαγτο πο ΠΙ8Π. 

Κποιν {έ: Ὀπό ἷιο οοα]άἆ πού Ῥο 

μί4. 

26 Ίου α οργἑαῦι ΊγΟΠΙΗΗ, πγ]οςο 

γοιπο ζαπολίος Ἰαά απ ππο]οαπ 

βρϊγ{, Ἱοανᾶᾷ οἱ 1111, απ οαππο απιᾷ 

{ο]] αἲ [5 {οοί: 

απβηκ ΤΗΣ. 

αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ εἰς 
τὴν κοιλίαν" καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶ- 
να ἐκπορεύεται, καθαρίζον πάντα 
τὰ βρώματα. 30 "Έλεγε δὲ, 

Οτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου. ἐκπο- 
ρευόµενον, ἐκεῖνο κοινοῦ τὸν ἄν- 
θρωπον. 3 ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς 
καρδίας τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλο- 
γισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, 
μοιχεῖαι, πορνεῖαι, φόνοι, -' Κλο- 

παὶ, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, 
ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρὸς, 
βλασφημία, ὑπερηφανία, άφρο- 

σύνη. πάντα ταῦτα τὰ πονη- 
ρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται, καὶ κοι- 
νοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

δὲ Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλ- 
θεν εἰς τὰ µεθόρια Τύρου καὶ 
Σιδῶνος. καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν 
οἰκίαν, οὐδένα ἤθελε γνῶναι, καὶ 
οὐκ -ἠδυνήθη λαθεῖν. 25 »᾽ / 

ακου” 

σασα γὰρ γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς 
εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα 
ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα Ἱροσεπεσε 

πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. Ὦν ἦν δὲ 

ἨΕΥΙΘΕΡ ΥΒΗΕΙΟΝ. 

Ίσατῦ, τί Ἰπίο «ιο βἰοπιαοΒ, 

απά ροοῦμ οπύ Ἱπίο "0 αἶπῖς, 

γο]οαηδίηςσ "411 {1θ {οοᾷ, Απᾶ 20 

ο ραἱᾶᾷ, Τμαὐ πν]]σ] οοπηθί ουῦ 

οἳ ιο πια, ἐμοῦ ἀθβιοῦι ο 

πιαῦ.. Έον {τοπι η μῖη, οί οἳ 21 

ὕνο Ἰιοανῦ οἱ πιθη, αοοπιθ {ΟΣ{1 

ον]] ἠοπσλίςδ, αἀπη]ίοι]ας, Γουηῖ- 

οαΏοπβ, ων ἆθνς, ᾖλιοίίς, οουοί- 22 

οπθ9θςς, σηηα]1ο6, ἀθοθῖΐ, 1αβοἱτί- 

0151655, απ ου] σ/θ, "τον]]ηρ, 

Ρυϊάο, {οο]ϊδ]ηθςς, αἱ] {πεδο ου11 25 

ἴ]ησς «οοπιθ {ου {γοιι πήπ, 

απᾶ ἆαβιο ὧιο παη. Απά Ίο 24 

81056 ΟΠ θπορ απ «πγθηῦ 

αππαΥ Ἱπίο ἴμο Ὀοχᾶοις οἱ Έντο 

απᾷ ΖΙάου, απᾶ οπίονθᾷ 1πίο ἃ 

Ἀοιςδθ, απά πγοπ]ά Ίαγο ἄπο 9ηΏ9 

Κποῦυ {ὲ "απᾶ γοῦ Ἠθ οοπ]ᾶ πού 

Ῥο εμΙάάσπ. Έον α ΒΙΟΠΙΩΊ, 2ὔ 

ΟΡ γουησ ἀαπρ]ιΐου Ἰαᾶ αἩπ 

ππο]σαπ πρϊπ{, Ἡοατά οἱ ΠΠ, 

απἆ οὔπιο απᾶ {6]] αἲ Ἰής {οοῦ: 

ἑ «πο βίοιπασ]λ τ τὴν κοιλέαν. Ρία]ς,, Α. Οαπρ., «16 θὔοπι-ι 7 πια]ῖσοι” Τοῦ., Ιζοιᾶσϊοῖς, Τλοπι. ἙῬνοίδομ., 6 ποοσης] ϱ]18 

πομ.”.. Που. (κοιλία), “ ο[ίοι αξ ἵη Ἰησ]ο]ι, {ου ἔῑο δἰοπιαε]ι, οἵλιου 

ἵπ πλου ο) απἱηια]ς, Μα]ς τ 19. Ταῖκε 15 1 168, γεμίσαι τὴν κοι- 
λίαν αὐτοῦ." ΤΗίονα[!γ, (ἶνο γγονά εἱρπίβος «α Ἠο]ίου ” οἱ απγ 

πά, «α οανί(γ,” εαυιήῃ. Ἠτοίδομ,,  νουίο «παπι αρονίου ἔπι 
Ἰπ[ογίου ΑΦ απ αηαἰοπιίσαὶ ἔουπι, 16 { αρρ]οᾷ {ο αγ υαπἰγέο]α 
ος οἸαπιρου, 38 κοιλία ἐγκεφάλου, καρδίαᾳ, οἵο. ΤήάᾷσΙ. Βο 

Ίο ΤαΏη υεπίον 16 με επυᾶη οοπηίηρ {Ίο βοπιασὴ απ ἰηΐος- 
Όποα, Ἰουενοίό (Ταἴ. Ρἱοῦ.) 

πα ιο οἶπ]ς !” τὸν ἀφεδρώνα. Ἰζομᾶ,, Έ]οπι,, Οαιηρῥοϊϊ, Ὦο- 
Ἡγ. 9 ομηβοῦ απᾶ ἸλΓουείου ᾳἶνο “ ᾖα]κος ”. (αΗγὕτα) α5 οπο ἀο[ηὶ- 
1ομ οἱ “ βἰπ]ς” Οοππιοη γομίους ἆο ποῦ ποδιά 6 ἀναπσμῇ 
ἵη 8 6οηρο, πο αΌονο ἔουα [αηγηίςλσς ο σιερ]ιοπείδπη. 

σ  οσαηρίηρ ;”. καδαρέξο». Ἰουα. 
Ἠοίέα, “' νας---ιθἰπίσεί,” 

να] ἴ]πο (οοᾷ ;”. πάντα τὰ βρώμµατα. ΊΝαἰκοί,, Ῥἱοξ., “ αἲἲ 

[οοά . Β, Ἠγ., τοις Ίος αίπιοης;”. Ὑπ]ς., Ώτας., σπα, “ ϱ80ᾳ5.” 
Ηοῦ, Ν. Τ., 1989-99. 

Σ “οοπιο [ου]; ”. ἐκπορεύοήται, Ἠοῦ. (ὕπι υογο) ο ιὶ 
ναοιῦ 18 χοπάσνοᾶ {π ν. 20. “Ῥονῇι” 15 θα υἰθαίοά [ος « οι,” 
Ἠήοῖι ο0ομή5 Ὀοίουο !]ιθανί” {π έλα Τ, ν. 

Ῥο]μ., “ νοπσομᾶο ;”' Ώο 

οπρίᾳ1ζας, πια[ρηία», πιαλδία. 

5: «γογ]ήπα Ἐοῦ. (ὖν υογῦο.) οσο ο]. ὃ : 28, ποίο, Τα ἨρΙ. 
4: δΙ (8, Υ., “ον βροαἰάπσ.”. Τα 1 Τα, 6 τά, « ναηρς,” 
«ον ]]ήης ”' 5 απ αρρτορτίαίο τοπάριΊης, ἵπ αἲὶ 60565. 

κ΄ «ροπιο {ο  Ῥθδομγ. Θσο Υ. 21, ποίῖο, 

να ᾖοπι {ομσο. Πής ἵ9 ἴμο παζαναὶ αγγαηροπιοπύ ἵπ Ἡπο]ςη, 

Ὁματρο. 

ε α πνουῦ απαγτ. ἀπῆλὃδεν, Ἠου. ο (10, .) Μαέ, 191227 
960 :49. ἥΜαιῖς 10125. ὅολμα 10 1:40. Υπ]. Ἡτασπας, στα, 

«αρ τη. Β. Ἐν 1 ρα δν” 
ἆ «Πο ΟΠΟ;’” οὐδένα. Ιζοπᾶ., Ε6οΙγ, 8ματρο. 

ο «ρῃᾷ γοῦ}”. καὶ ΤηΐΘ 18 ω 0150 ΠοΟ ο οοπ]αποβίοη 18 

αρραγοπίῖ αἀγοιβαθίνο : νο απδί{λοςίς ρεΐπος ουγίους πηλού αἲἲ 
αἆγογαπίνο Ῥαχίίοίο. Όσο Βοῦ, καὶ, 1. ἓ Ἠτοίδομ, νερανᾶς Οίς 

5 α ἨΠοὐταϊςπη. 

{ α Ἠ]ᾷᾷρη" 
ὙΓορείοι Ὀ]οῦ. 

Ε α οργαἴπι πληίοἩ οσον Ίθνο 1η ἴλμο 10. Ὑ, α5 α δαρρσπιθηί, 

Ἰ πηηθοθεσανσ. 16 γνας Βυςέ Ἰπίγοᾶποσά Ὁγ Τγπάαιο, Οπηδίοά ὮΥ 

ὙΓοδίογ, η αἰκοί,, Τ]οπι., Ώματρο, Ὠ]οἷς., Οαπιρ., Ε9οἩγ. 

Ῥοολγ. ΠΠ ἵ6 ἤιο ραδί. Ῥανί. οὗ “{ο Πίο,” 
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ΚΙΝ ΖΑΜΕΡΒ) ΥΠΗΒΙΟΝ. 

26 (Τπο ποπιαη Ἴνας α ἄνοοῖς, 

Φγτορ]ιοπὶοῖαπ ὮΥ παἰίοπ͵) απᾶᾷ ης 

Ῥοροισ]έ Ἠϊπι ναί Ίο γγοι]ᾷ οαςί 

Τοτίῃ ιο ἀονι] οιιῦ οἳ Ίου ἆαπσ]- 

101, 

21 Επί ἆοδιις εαἷᾷ ππίο Ίου, 1μοῦ 
ἴιο ομ]]άνει Πνδί Ῥο Π]]οά : {ου 1έ 

ἵ6 ποῦ πηοθί το ἴα]κο ἴπο ομή]άγομ)ς 
Ῥνθαᾶ, απᾶά {ο οαδύ {έ ππίο ο 

ἀορ». 

26 Απᾶ 5Ἱο απαπνοτος απᾶ ραῖᾷ 

υπίο Πΐπῃ, 05, Ώονά : Υοί {ιο ἆοσς 

υπάος πο Ίαρ]ο οαὐ οἱ ο ομ]]- 

ἄταπ ογππιος. 

29 Απ Ίιο φαῖᾷ ππίο Ἰθι, ου 

Ελ] βαγΊΠς, ϱο ἴ1γ αγ ; ιο ἁονι] 
ἵ6 ροπθ οτί οἱ {1γ ἀαπσ]λίου. 

50 Απά π]οη εἶιο πας οοπιο {ο 
Ἠθυ ἸοἈδο, εἶιο {οππά ιο ἀονί] 

δοπο οτί, απᾶ Ἰοτ ἀαπολίογ Ἰα1ὰ 

προη {16 Ῥο6ά. 

81 Απά ασαϊπ, ἀορανῆπο {πνοπι 
{ο οραδί5 οἱ Έγντο απᾷ ΒΙάομ, Ίο 

68Π1Ο ΠΟ ἴο 8οα οἳ α]]οο, 

ὑπγοπρ] ένο πιἰἁ θέ οἳ ἴπο σοαςί5 οί 

Ώοθοαρο]15, 

82 Απᾶ {μογ Όνίπς ππίο Ἠϊπι 

οπο ἀιαῦ πας ἆσαί, απᾷ 1αα απ Ίπῃ- 

Ῥοβϊπιοπί 1η 5 6ρΏοσοἩ; απᾷ Τμ6Υ 

Ῥοβοσσ] 111 {ο ραύ ΤΠ Παπά προη 

Ἠἶπα. 

88 Απ Ίιο ἐοοῖς Πήπη αθἰᾶο ᾖ'οπι 
Όλο πιπ]Π πάς, απἆ Ριιῦ 119 ἤποσουβ 

Ἰπίο Ἰϊβ οα15, απ ο ερῖῦ, απᾶ 
1οπολοᾶ Πά5 {οησ]ο: 

αΏΕΕκ ΤΗΧΗ, 
ε Νε / 

η γυνή “Ἠλληνὶς, Συροφοίνισσα 
ο) / Ν 

τῷ γένει. καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα 
Ν / Ε / - 

τὸ δαιµόνιον ἐκβάλλῃ ἐκ τῆς θυ- 
Ἡ Ν 3 2η « ν 9 ο) 

γατρος αὐτῆς. ὁ δε [ησοῦς 
5 ο ο ο 

εἶπεν αὐτῇ, -4ϕες πρῶτον χορ- 
. Αν Δ / 2: ΔΝ 

ταδθῆναι τὰ τέκνα" οὐ γὰρ κα” 
/ 3 ο) Ν 3) .. 

λον ἐστι λαβεῖν τον ἄρτον τῶν 
/ α ” 

τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρί- 
ς λ 

οι. ὃν “ΕἩ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέ- 
5. Ν / Δ Δ 

γει αὐτῷ, ἴΝαὶ, κύριε καὶ γὰρ 
λ / . 

τὰ κυνάρια ὑποκράτω τῆς τραπέ- 
ει Δ ω Αα 

ζης ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν 
παιδίων. Ὦ Ἰαὶ εἶπεν αὐτῇ, 

Δ - 9 / ο 
Αιὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε' 

/ Ν / ο 

ἐξελήλυθε τὸ δαιµόνιον ἐκ τῆς 
/ 

θυγατρὀς σου. Ὦ Καὶ ἀπελ- 
” Ν ιο .ν Φ 

θοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, εὗρε 
ΔΝ / Ν ΔΝ 

τὸ δαιµόνιον ἐξεληλυθὸς, καὶ τὴν 
/ / Σον μ. 

θυγατέρα βεβλημένην ἐπὶ τῆς 
κλίνης. 

8 / Ν . 

51 14 Τ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν 
/ ον Φ 

ὁρίων Τύρου καὶ Σιδῶνος, ἦλθε 
Ν Ν / - 

προς την θάλασσαν τῆς Γαλι- 
/ . ΑΔ / ] ε / 

λαίας, ἀνὰ µέσον τῶν ὁρίων «4ε- 
/ 52 Ν / 3 

καπόλεως. καὶ φέρουσιν αὐ- 
. Ν / Ν 

τῷ κωφον µογιλάλον, καὶ παρα- 
Ἀ. ΔΝ -. 

καλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ 
λ ο 88 ον » / , 

τὴν χεῖρα. Ὁ' καὶ ἀπολαβόμενος 
» 5. Χ -. 5) »δ σο/ 

αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ' ἰδίαν, 
5), ΔΝ / ” ο) » 

ἔθαλε τους δακτύλους αὐτοῦ εἰς 
ν. 8 - / 4 

τὰ ὦτα αὐτοῦ, καὶ πτύσας ἥψα- 
ῳ / - ή 

το τῆς γλώσσης αὐτοῦ, ὃν καὶ 

ΠΗΕΥΙΡΕΡ ΥΠΗΡΙΟΝ. 

(ιο Ἱνοπιαη παδ α χτοσῖς α 26 

Θγτορ]ιοπ]οίαπ. ὮΥ πιθίῖοῦ,) απιᾶ 

αἶιο Ῥοβοισ]ό Πάπα Νίο οαδῦ ! πο 

ἄοπιοι οιό οἳ Ίου ἀαπρ]ίου. 

Ῥπί ορ δαῖᾷ {ο Ίου, Πιοῦ ο ΣΤ 

οἰή]άτοι Πτςύ 99 βαββοᾶ; {ου 

18 {6 πού Ἀὶσ]ί {ο ἰα]κο 1ο οἩΙ]- 

ᾖτνοπ Ῥγεαά απᾷ οαςδύ 4ἱ το ο 

ᾖοσβ. «Απ 8ἱ1ο ας οτοᾷ απᾶ 28 

εαἱᾷ, Ὑσ8, Ἱονά: γοῦ ὧιο ζἆορβ 

ππᾶον πο {αρίο οαὐ οί ἴῑιο ο]]- 

ᾖνοη/5 ονπ0ς.. Απᾶ Ίο βαἰά {ο 

Ίου, Έοιυ Οής δαγΊπᾳ, 199: "Ίο 

ἄθπιοπ α]αίι σοπο οι οἱ {1 

ἀαπιο]ίου.  Απά 61ο 50 

σαπιθ ρ]πίο Ἰ6υ Ἰοτιδο, δἷιο {ους 

νο 9 

ο/η. 

Όινο ἁοπιοη ϱοπο οι, απά Ίου 

ἀατσ]ιίου ]αἱἆ οἩ ο 6. Απᾶ 

ασαίη, ἀορανίπρ Έοπι αλλο 

Ῥοχάᾷους οἳ Ίγτο απᾷ ΖΙάο1, Ίο 

ϱ.π1ο {ο ᾖιο 5οα οἳ (α]]σο, 

{ηχουσ]ι 1ο πηάρὺ οἳ {ο Ῥου- 

ᾷοις οἳ Ώοσαρο[ῖδ. Απᾶ ἴΊογ 

Ῥγϊπς {ο ΠΠ οπο ἄσαί, "ανίπς 

απ. προς ἰπποπύ 1η Ηΐ5 βροοοῇ; 

απά 11ου Ώ6δοσσμ Πήπι {ο ρα 118 

Ἠαπᾷ οἳ Ἠήπι, «Απᾶ Ίιο ἐοοῖς Ἠΐπι 

αφὶᾶο {οι "νο ουουνᾶ, απ ραῦ 

Ἱή5 ἤποους Ἱπίο 5 οα15, απά Ί6 

αρῖῇ, απ Ίιο οπομοᾷ Μ5 {οπσιο: 

9 μ] 

«ο οᾳϱ0:” ἔνα---ἐκβάλλῃ. Τλο μτοροβίίοι ὂκ ἵπ {λής γοιρ 

19, α5 ἵπ ΠΊΣΗΥ βἰπαί]ας ϱ4805---νουο απ Ῥνοροβίδίου ἵὰ οοπροβίἑίοι 
18 (ο]]ογγοὰ Ώγ ἴχο Εππιο ϱνοροβϊθίοἃ Ῥο[ονο ἴ]ο οὐ]οσῦ οἱ ο γοτ]---- 

Ίῆνο Ἰπῃπ]νο 15 ο[ύοη 11δοί] {Π {]ιο 

Τρ. Ὑ. ἵη Ῥ]ασο οἱ ιο πιρ]αποῦίνο, ἵη οοης(γιοῦῖοπς ]]κο 1]χο Ῥνοροηῦ. 
16 15 πιογο οοηςίεο, η] 1ΠΟΥΟ  αοσοτζαηοο ΙΛ] οἱ} 1διις Ἰοφιισπαέ, 

95ο ὙΝοβίογ, Ἡλαἰκοβο]ᾶ, 

πἰθιοπί απγ Ρανήοπίαν {0106, 

π]η]ο 19 16 ομια]]γ ποσπγαίο α8 {0 60Ἠ56. 

Ῥες]. 

ο {ηο ᾖοπιοῃ.” 

2 «Το ρα ΗΙρῇος.” 

Ὁοο οι, 1. : 84, ποίο, 

Όσο οἱ. 6 : 49, ποίο, 

κ ατ]σ]λό "”. καλόν. 19ο. ἨΓοδίογ, ηακοί, ΘΗατρο, 

1 “σος” Ὕπωε. 

πα Τῃρ ᾖρπ]ου,” 
πα λα[ῃ ροηο ου ῦ ;) 

4 {πο Ῥογάοιβ.) 

ποῦο, 

.Σ “{μο οοπᾶ.”. ο 

ο «Ίδη δἷιο σππ1ο;” ἀπελῷοῦσα. 

5 «Πίο Ἠου Ἱοιςο;. εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Ῥλαιρο, Ἰου!,, 
Ένας, «Ίηπ ἀοπιαπι δπαπα ο”. 8, Έτ, ἆφης ϱα ππαίβοη.” 

Ὑοβ]ογ. Ἀεο οἩ. 1. : 44, ποῖθ, 

Όσο οἩ. 1 : 84. 

Φθο οἳ, 1. : 58, ποίο, 

Φου ο], 1 : 58, ποίο. 

; ἐξελήλνύε, 

Βο Μαϊ, 4115 (Ἠ. Υ.) Θεο οἳ, ὃ : 11, 

τ « Ἰαγίης απ ἱπροβπιοπύ Ἱπ 6 βρεοσμ;”. κογιλάλον. ΤΗθ 

Ρανβοἰρία] οοηβἰγιιοίίοι 15 αἀορίοά 38 οοποΐδε, απᾶ πΊοχο 1π ποσονά- 

8πΏσο πηἰ(Ἡ Ῥτοβοηῦ Ἰ1δασο, 

ϱ οἱ. 2 : 4, ποῖο, 



ΠΠ αοβΡΏΊ, ΑΟΟΟΠΡΙΝα ΤΟ ΜΛΗΕΙς.--ΟΠΑΡ. ΥΠΙ. 

ΚΙκα 4ΑΜΠΘ) ΥΡΠΡΙΟΝ, 

84 Απᾶ ]οο]ίπς πρ {ο Ἱοανοῃ, 
πο οἰσ]λοᾶ, απά βαϊ[ᾗ απίο Ἰήπη, 
Ἠρηρμαίμα, λαῦ ἵς, Ῥο οροποᾶ. 

9ὅ Απά βἰαἱἰσ]ίπναγ Ἠϊ5 6.5 
ππουο οροπσᾷ, απά ἴο πο ος 
5 ἴοησιο πας ]οοβαᾶ, απᾶά Ίο 
βρα]ο Ρἱαίῃ. 

56 Απά Ἰο οἹανρθά απ Τιαῦ 
Όπου αΠοιι]ᾷ {6]] πο παν: Όπόὸ Όια 
ΠΙΟΥΟ Ίο ομανσοᾷ Ίο, 8Ο Π1ΠΟΠ 
Όιο Πιοο α ογθαῦ θα [ου ραῦ- 
Πδμοᾷ ο ; 

δἵ Απά Ἱνονο Ῥογοπᾶ 1πθαβΙΤο 
αβδζοπἰδ]ος, βαγίπα, Πο Παίᾖ ἆοπο 
ο] ὑμήπος νο]; ο πια]κοῦ] Ῥούμι 
Όιο ἀσοαί {ο Ἴσαν, αλλά ο ἆππαδ {ο 
βροας, 

θῶς. ᾖὃδ 

ΟΠΑΡ. ΥΠ, 

1Ν Όιοδο ἆαγ5 ο πηπ] 1 πιάο 
Ῥοΐπο γουγ ανσαί, απᾷ Ἱανίης 
ποὐμ]ηο {ο σα, ο; οβιιά σα]]εᾶ Ἰΐς 
ἀἱδοῖρ]θβ επίο ἠίποι, ατιά Βαϊδ]ι {ο 
Ίλνσπι, 

2 1 Ἰαγο οοιΠρβββίοἩ Οπ Ίο 
πηπ]Ηὑμᾶο, Ῥοσα1δο ἴΠογ Ἠαγο που 
Ῥουι 101 πιο {1100 ἆαΥ5, αηᾶᾷ Ἠανο 
ποῦμήπο 1ο οαὐ: 

ὃ Απά 1 1 βοπᾷ οι αγγαΥ 
{αδ]ήσ {ο ἡοῖν οὗη Ἠοιςδος, {οΥγ 
π]] {αἶπό Ὦγ ἴιο παγ: {ου ἀΐνοιβ 
οἱ Ἴχοιῃ ος11Ο {ΡΟΗ ἔα., 

4 Απά 5 ἀἰδοίριος αηςπογοᾷ θεν ἥκασι. 

απΏΕῖς ΤΠΧΗ, 
᾽ / 9 ς » Ν ᾽ / 

ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανον, ἐστέ- 
α 5 Ν ναξε, καὶ λέγει αὐτῷ, ᾿Εφφαθὰ, 

/ 3 

ὅ ἐστι, «4ιανοίχθητι. 
3 / / 2 ' . 

εὐθέως διηνοίχθησαν αὐτοῦ αἱ 
3 4 κ . / 4 Ν «ν 

ἀκοαί' καὶ ἐλύθη ὁ δεσµος τῆς 
/ 3 Αα 9 Γ / 2 

γλώὠσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὁρ- 
» ο 

καὶ διεστείλατο αὐτοῖς 
4 ἕ Ν. 5/ ή ΔΝ ” 

ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν' ὅσον δε αὖὐ- 
. ο /᾿ .ν 

τὸς αὐτοῖς διεστέλλετο, μᾶλλον 
/  / 

περισσότερον ἐκήρυσσον. 
. 3 / 

ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέ- 
Α /΄ 

γοντες, Ιζαλῶς πάντα πεποίηκε" 
Δ 4 - , 

καὶ τοὺς κωφους ποιεῖ ἀκούειν, 
Δ ο - 

καὶ τοὺς ἀλάλους λαλεῖν. 

ΟΗΑΡ. ΥΠ1, 
᾿ 3 /. Αν / 

ΗΝ ἐκείναι ταῖς ἡμέραις, 
/ 3/ 3 Δ Δ 

παµπολλου ὄχλου ὄντος, καὶ µη 
/ / 

ἐχόντων τί φάγωσι, προσκαλε- 
ια ο Δ ν 

σάµενος ὁ ̓ Ιησοῦς τοὺς μαθητὰς 
» .. /. ” ο 2 / 

αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς, " Σπλαγχνί- 
ΜΜ... Δ 3) ο / 

ζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον' ὅτι ἤδη 
: . / / 
μέρας τρεῖς προσμένουσί µοι, 

Ν / / 

καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι; 
3 / ει Ν / 

έαν ἀπολύσω αὐτους νήστεις εἰς 
9 3 ο 3 / 

οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν 
Αν ον Δ Ν - / 

τῇ ὁδφ' τινὲς γὰρ αὐτῶν µακρό- 
4 ν΄. 5 / 
Καὶ ἀαπεκρίθησαν 

ὮΠΥΙΡΕΡ ΥΠΡΗΡΙΟΝ. 

απά Ἰοο]ίπο πρ {ο Ἡσοανοῃ, (11 δέ 
σγοαπθᾶ, απᾶ δαϊΏ]ι {ο Πτι 0ρ]- 

Ῥλαί]α, ιαῦ ἵδ, Ῥο ορεπεᾶ. 

Απά ἀππιθβία{α]γ Ἠΐ5 θα: ππουθ 

οροποᾶ, απᾶ "νο Ῥοπά οἳ Ἠΐ8 

{οπρτο τας ]οοβος απιᾷ Ίιο βρο]κο 

"ρ]αϊπΙγ. Απάᾶ πο οπανροί ποπ 5 

ἴμαί ου 5που]ά οἱ] πο 9ἨΠ6; 
Ῥπό ιο ππουο Ἡςθ ολατοοᾷ {1οπι, 

5ο ποἩ 11ο Ππογο "ὰ ργθαῦ σα] 

Φπογ. ραδΗβμεᾶ ἆ απᾶ πονο 5 

Ῥογοπά πιθαδΥο αβθοπ]ε]ιοᾷ, βα7- 
μα, Ἡο λαΐμι ἄοπο αἱ πρβ 
πο]]; ο ππα]κοῦ} Ῥού] {ιο ἆοαβ 
ἴο σαν, απἆ ἐμο ἆπππῦ {ο 5ρθα]ς. 

ὅδ. ἸΚαὶ 

ὃτ καὶ 

ΟΠΑΡ. ΥΙΠ. 

Τπ Όνορο ἆαγς {1ο οτογᾷ Ῥοΐπς 1 

Υ61Υ οιραῖ, απᾶ Πανίηρ ποὐλίηρ 

{ο οαῦ, ο σα]]οᾶ Ἡϊ5 ἀἱδοῖρ]ος 

ο Λίπι, απά δα1ὐ] {ο οτι, ΤΙ 2 

παγο οοπιραβδίοι οἩ. ἴμο οχοσγᾶ, 

Ῥοσσαβο {1αγ «Ὥατο ποῖν 1οΠιαῖῃ- 

οἆ πι πιο 1Ἠνοο ἆασς, απᾶ 

Ἠατο ποῦήπρ {ο οαἱ: απά 1 1 ὃἃ 

5ομά ἐλοπι απγαΥ «5ο {οῖν Ἠοἵαθβ 

ᾖηβίποα, Όπου π] (αὐπί ὮΥ ιο 

παγ; {ου «ΡΟΠΠΘ οἱ {μοι ατα 

οοππο Ώοπι {8. Απά 15 αῑς- 4 

9 
ὃ και 

Ελ ϱιουποῖ ;”. ἐστέναξε. 8ο Ἱπ αἱ οἴλον οαξος η 10. ., ος- 

οορί «αππος ὅ : 9 (ή σιπἆσο”). Ἰζοιατίοῖς, Ἰγορίογ, Ὠοἷ. Ὑπαΐς., 

Ἐνοα,, Ῥσσα, Οακίαᾖο, Τμ] έα., ο Ππσοπιαϊς τ. Ῥνοίβοί,, βεπιο, ἐπ- 

βίο. γι. κ1ἁῥ]. Όοπρ. Ἐοπι. 8: 96, ὑπερεντυγχάνει 

---στεναγμοῖς ἀλαλήτοις, 

3“ Ώνο Ῥομά ” ὁ δεσµὸςε. Κου. Ῥοσ]γ. πας. Ῥετα, τας, 
Οαςία]., « νἰπου]απι ς”. 8, Ἐν. 1ο Πο.” 

η. ρ]αϊπ]ψ.” Πλς ἵς ἴ]ιο ρτορον ουλιοσναρ]ιγ οἳ ἔἶιο αἀνουὈ. 
ζουᾶ., Ῥοσ]ιγ. 

3. Α5 απ αἰίονηαίίνο τοπζσιίις, « ἴ]λο ππονο αὈπιάαμί(γ.” 

π.δ Τα Ώιο Τοχί, Ἡροορί. ὁ Ἰησοῦς 6 ιο ποπιηαίίνο, 
Τίς 19 τε]οσίοᾷ Ἡγ τίοςς., Βο]ιο]ᾳ, Ιζπαρρ, Ἠεέπιαμη, Ἰήβο]ομα., 

Ἱμοβπασπη, Ἐηία., Βου. (Πα γπιογ.) 16 19 ποῦ γοσοση!σο Ὦγ Ίο 

Ὡγτίαο οἳ Ὑπ]σαίο, Τὲ ἵς ἀνορροί Ὦγ ΊοξΊοΥ, Θα1ρο, απ -Α.. 
Οαιαρρο, 16 να Ἱπνοδασοᾶ {μέο ἴλο {οχῦ ᾖοπι νο ρανα]]ο], 
Μαι, 15 : 82, 

Ρα ο ]μηι;” προσκαλεσάµενοφ. Β66 οἱ. ἃ : 18. 

5 ««]αγο γοπιαἱηοά ;”. προσμένουσι. Ίου. «Λ. Ηίοια] νοπᾶοι- 

Ἡλς Ὦγ χο Ῥγοβοηό ἴθηφο υἱο]αίος ου Ἰᾷίοπι, ΤΠο Ῥνοβομέ ἔοπεα 
π νο Ν. Ἡ. 16 ο[ίαα τιδο {η παχγαίπς Ῥαςύ ἱταηβασθίοης, ας ἐ]ή9 
ἴοο πΊιοτο ἔμοιο ἶ6 πο αὐίοπιρύ οὐ ϱγαρίπο ᾖοβοϊρίίοπ. πει 

εοπἡ πια αἰαίε 15 ἀοβοιϊρος, ἴνο ρνοβονῦ Ἱπο]αᾶσς 1η 1ΐςοιξ ιο ἑάοι 
ο{ ιο ρογ[οοῦ ο Ἱπιρογ[οοῦ, 1άλπου, ᾷ 25ὔ (ποια. 1). Τ91ορθ, 
450, ος. ῦ. 

ἆ «{ο {οί Ποπιοςς”. εἰς οἶκον αὐτῶν. Ἰοιάνίοῖς, Όματρο, 
Ῥο]ς., “παπα Ἠααν Ἠαἱς.” “Ον” ἶ5 οπεέοᾷ ουο, Ὀοσσιιδο Ῥασδίου 
πας αὐτῶν. ὨἱΠενοπυ οὔϊήους οἱ ένο Τοχί. Ἑοοσρί. ἀῑᾖον ας {ο 
ὕνο αρἰγήμς. ἈΤοπί, απά Ίἶσοι αρχοο ΥδΙι Ῥαροίου, ΝηΙ]ο Ίδνας- 
πας η] ἴἶνο Ῥο]γπ]ογίαα Ἠανο αὐτῶν. Ῥο Ἠοῦ. (ΠαΥΠΙΟΥ), 

Βο]ιοῖᾳ, Ιζπαρ), αιιᾶ Ἠύπιαμ Ίανο αὐτῶν». ἜΤ]ο 10. Ὑ. ας {ο]- 
Ἰουοᾷ ΤγιᾶαΙο. Ἴουο 16 πο οιρ]ανί ου απ ιδ Υνηὶομ ἆ6- 

ππαπᾶς αὐτῶν. 1 ἱηδονί Ὠίς ππανρίμα] ποῖο, 02: αοθοχῇΊης Το 8ΟΡΙ6 

σορίς, “' ὑοῖν οη.”. ο Ἰοίίο, “ πθο] Πααςο.” 

6 60µ1ο.”. τινὲ, Ἰοπα, Ῥλαυρο, Οαμηρδο, ποια, ἵαἷκοί 

«Ώήνους 3 15 οὐφο]οίο, 

Τ]ουῃ, { «αγο οοπιο” Ἰηβίοας οἳ ἴλιο τοσζίπς οἳ Ῥαρβίὸς 



52 ΤΠΗ αΟΡΡΠΗΕ ΛΟοοοβΡρ]Ινα ΤΟ ΜΛΕΚ.--ΟΠΛΡ. Υ111. 

ΤΙΝ ΣΛΜΕΘ ΥΡΠΕΞΙΟΝ. 

Ίήπι, Ίὔτοπι Ἱσπουο 68Π 8. ΠΙΑ 
βαὐβίγ νθθο πιο γη Ὀνοαά Ίουο 
Τη πο πη]άσνηοςς ῇ 

ὅ Απᾶ ο αξ]οᾷ μοπ, Που 
ΠΙΟΏΥ ο8Υοβ Ίανο γοῖ Απά Όπογ 
βαϊᾱ, Ῥουθῃ. 

ϐ Απᾶ Πο οοπηπιαπάθἁ {1θ Ῥου- 
Ρίο {ο βἰί ἆοινπ οἩ ἴιο σγοπηᾶ : 
απᾶ ηθ {οο]ς ἴ]ιο 6ονοπ 1ο8γο5, απά 
σαΥο {Παπ]ς5, απᾶ Ῥνα]ο, απᾶ σαγο 
το ηϊ5 ἀ]δοῖρ]ος το 5οῦ Ῥο[ογο ἔλοια; 
επά {1ογ αἱά θοῦ ἐᾖοπο Ὀοίονο Ίο 
ῬθοΡΙθ. 

Ἱ Απᾶ ον Ἰαά α {ον 5πια]] 
Πδ]ος: απᾶ Ῥο Ῥ]οβςοί, απιά οοπι- 
πιαηᾶοά ο 5θύ {]οπι 85ο Ῥοίουο 
ἔλεην. 

δ 5ο 116Υ ἀἱᾷ οαί, 
Π]]οά: αι Όλο ἰοοῖς 
Ῥγοίκοι ππιεαέ ὑιαῦ Ίνα 
ραξ]οῦ». 

9 Απά Ώου ὑλαί Ἰαᾶ οαΐοη Ίγουο 
αΌοτί {οαν ἠιοιδαπᾶ: απἆ Ἰθ βοηύ 
ἴμθιῃ αγαΥ. 

10 Απά δὐαἱσλίαγ Πο οπ{ονοᾶ 
ἸΠΐο ο 51 1 Π]5 ἀἰδοῖρίοβ, απά 
ϱ8116 Ιπίο {πο ραγῖς οἱ Ώαἰπιαητι- 
υμα, 

11 Απά ιο Ῥ]μανίδους οαΊπο 
{οχ{Ἡ, απ Ῥεσατ {ο ᾳποβίίοι {1 
Πήπι, βοοἰίπος οἱ Πτι α. βἱαη. {ΟΙ 
Ἀθανον, ἰοπωρίίπρ Ἠϊπη. 

κά 
ἄρτους; 

απᾶ πονο 
πρ οἳ Πιθ 
Ἰο[ζ, 6οτον 

« Δ / ἑπτὰ σπυρίδας. 

11 

αππΕκ τΕΧΤ. 
ο / 

αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 11όθεν 
/ / / 5 

τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορ- 
, 3/ ο 3 / [] λΔ 

τάσαι ἄρτων ἐπ ἐρημίας; " Καὶ 
εν ’ » Δ / 9) 

ἐπερώτα αὐτοὺς, ἸἼοσους ἔχετε 
, λ 5 / 

Οἱ δὲ εἶπον, Επτά. 
6 Ν / ο 9 Ε Καὶ παρήγγειλε τῷ ὄχλφ άνα 
πεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς' καὶ λαβὼν 

Δ Δ / / 

τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, εὐχαριστήσας 
ο) Ν 39/ . - 

ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ, ἵνα παραθώσι' καὶ παρέ- 

. ./ 

θηκαν τῷ ὄχλῳ. 
ἴχθυδια ὀλίγα". 
ῳ . Ν με. ὃ 

εἶπε παραθεῖναι καὶ αὐτα. " ἔφα- 
Δ η ’ 

γον δε, καὶ ἐχορτάσθησαν' καὶ 
.ν / / 

ἡραν περισσεύµατα κλασμάτων, 

φαγόντες ὡς τετρακισχίλιοι". καὶ 
ἀπέλυσεν αὐτούς. 

10 Καὶ εὐθέως ἐμβὰς εἰς τὸ 
πλοῖον μετὰ τῶν μαθητών αὐτοῦ, 
ἦλθεν εἰς τὰ µέρη «4αλμανουόά. 

καὶ ἐζῆλθον οἱ Φαρισαῖοι, καὶ 
ἤρξζαντο συζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦν- 
τες παρ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ 

ἩΤΥΙΡΕΡ ΥΠΠΒΡΙΟΝ. 

αἱρ]ας απςιγογοί Ἠΐπι, 5ἨΓΠοποθ 

011 ΕξαπΥ ος βαΙςδῇγ Ίβο πετ 
π(Ἡ Ὦγθαᾷ Ίσγο 1π πα ἀρβετοτ 

Απά Ίιο αξ]οᾷ {ἶϊοπι, Ἠ ου ΠιΑΠΥ ὅ 

Ίοανος Ἰαγο γοῇ Απά {ου βα1, 

Ῥθγοη. Απᾶ ο οοππαπάσά ϐ 

Όνο ονοπᾶ !{ο 1ο ἄοιπνπ ο. {116 

ογουπά: απά Ίο ἰοοῖς ἐλο 6οτου 
Ίσοαγος, απά ραγο {λλαπίςβ, απᾶ 

Ῥχο]κο )έᾖοπι, απᾶ οαγο {ο μὶ5 ἀἱδ- 

οἱρίος {ο βοΐ Ῥοίονο ἐᾖοπι; απᾶ 
που «πεί ἐλοπο Ῥο[ουο ]ιο ογογγἀ. 

Απᾶ 016γ πας α {ουν απια]] ἤδμορ: Ἰ 
απά 1ο Ῥ]ος5οᾷ απᾶ οοπηπιαπᾶ θά 
{ο δοῦ ποτ αἱδο Ῥοίογο ἔλοπ. 

Φο 1Π16Υ αἴο απά πουο δα[]δ- 8 

ᾖοᾶ απά "Πι6γ ἴοοῖ]ς πρ 86ΥοΠ 

Ῥαρ]κοῦς οο{ ἐχο {γασπιονὔς αν] σἰι 

ποιο 1ο. Απᾶ ρίποβο, Ὢμο 9 
αἴο, ποτο αὐοαί {οαν Ἱοιδαμα : 

απά Ἰο οοπύ {ποια αγ. Απά 

Πππιθ(Ια{ο]Υ Ίο οπίονοᾷ 1πίο 

αλλο ϱ1Ηρ νι ῃ 115 ἀἱδοίρίος, απᾶ 

οαπιο Ἰπίο "1ο χοσῖοι οἱ Τα]- 
πιοπαίμα. Απά {ο Ῥ]μανίδοοϐ 
οα1πο {ογ{μ, απ οοσαῃ {ο ᾳποδ- 
οτι ση] Ἠΐπη, βοο] πο οἱ Πῖπη ἃ 

ἤ να) 
και είχον 

Ν » / 

καὶ εὐλογήσας 

ως 4 . 

ὃ ἦσαν δὲ οἱ 

ἧκασι, Ῥολοίσ, ἴ.παρρ, Τ166., Παοἱ., απά Τθο]λομᾶουΕ Άανο ἤκουσι, 
πμίοἩ ἶ6 Ρνοῦαδ]γ ο ἴταο γοσδἵηρ. Α5 Μἱ5 γουῦ Ῥοἱοηςς {0 {ια 
Φγσίογτίτυε οἶαςς, ἸΥηῖο]ι γη ἴλο {ου ο ὑλο Ῥτοδοηύ ΊἨανο {ια 
βἱρπίβοαίου οἱ Ῥοίοηίος, πο οαηρο πγου]ά Όο χπαᾶθ 1 τοπᾶσι]ης, 
πήομθνου γθαᾷῖης 18 αζορίοί. 

δα ἼΠιοησο:”. Ιόύδεν. ἩΜοδΙαν, Ἰνακεί, Οαπιροο, ζοπά,, 
Ἔποπι,, ὢματρο. ϐ. Πγ, « ἆοι.” 

55 «ρῃσ οἳος” τι Ἠομίηβοη, Θπατρο, Ἔσσα, “ πἱβρίαπη 

Οαρία!., “ απἰεαίαπι;”. Ὃος ἸΓουίο, “ ἠσπιαπά :”. 8, ντ. “ ου” 

ἃ ας ἀθεονί;”. ἐπ ἐρημίας. Νο αγάσ]ο ελλου]ά Ῥο Ἰηβονέοά {η 
Έιο Ἐον]είου. Ἴομο απιρ]ογοᾶ Ὦγ Ἰλγαἷκαί, Έλομα,, Παχρο.. Τη 
Όιο Ῥανα]]], ἡΤαἰδ, 15 : 98, ἐρημίᾳ 16 απατγι]μοι. ου οἩ, 1 τ 4, 
ηοίθ, 

! «το ο ἄν; ἀναπέσειν. ἈῬπαιρο. αρ. δα, ΝΤοπίς, 

Οαρία]., « ἀἰδοιπιρονο 1”. Βσσα, “ αὐ ἀἰδοππιρογοπί,” Θορ σἳι, ὁ : 40, 
ποῖο, 

Ἰ α Πιοπιῤ Ἰδοδίου, Ιζομά., Ῥοσ]νγ, Ῥανρο, Οαπιρροῖ, ἸΓακοξ, 
Ῥιϊοι. ϐ. Ἡτι 168”. Το ποπίοπσο 18 Ἱπαρογ[οοῦ αιᾷ 1ανθίι τν θι- 
οὐ ἐμΐς εαρΡ]οπιοηί, 

χ ἁ βρί “Ῥ]ά ” 18 βπρεγήπους, αξ ογο 8 πο οπιῤ]ασίς, 

1 «{1οΥ αἰο;”. ἔφαγον. Όμαιρε, ζ6μᾶ,, Ἐοσ]γ. Ἀσο οἱ, 6 1 49, 
ποίο, 

π Ὕνογο βαἠςῄοᾶ ; ἐκορτάσθησαν. Ν αἷκοῖ., 1ζουᾶ., ἨΓοβἱοΥ, 
Τλοπι., ΟαππΡ., Ὠ]οις,, Βου. 6ο ο. ϐ : 42, ποῖο. 

πα (μον {οοῖς αρ 6ονοπ Ῥαβιοίς” ποπ, Της ἶ9 ιο παίιταὶ 

ονζον, ἵη ουν Ίαηρυαςο. 3ο ἵη ἴ]ο ἐοχῦ, 6 : 48, ἦραν κλασμάτων 
δώδεκα κοφένουε, απᾶ νο ρανα]]α], Μαιῦ. 15 : 81, ἦραν τὸ περισ- 

σεῦον τῶν κλασμάτων, ἕπτα σπυρίδας πλήρεις. 

ο 6 ϱῇ ᾖπαρπιθηίςς. κλασμάτων, ΟΡΙΟ, Ἓλοπι., 1 αἱκοβο]ά, 

Ὠ]οῖς,, λναυρο, Ομππρροῇ, Ώου. 8ο ἵπ α]] ἱηδίαησες ἵπ Ἡ, Ὅ., οχ- 

οορῦ μς, απά Μαῦ, 15 : ὃτ. 

” 

Ρ «1ρβο, Ίνλο αἴο;”. οὗ φαγόντε ΒἨπ1ρο, Ιομζνίοῖς. ΤΠ] 
αοπϊςὺ 15 παοδῦ πρργορσία{οΙγ χομάσνοά Ὦγ ὧιο Ἰπιροποοῦ, ο 
Ρ]αρανίοοῦ οἱ {πο Ἡ. Ὑ. ονἱᾳ]παἰοᾷ 1π ο πιαπάιιεαυργαπὲ Οἱ νο 

γαΐσ. Τη οἡ. 6:44, οἱ φαγόντες ἶδ τοπᾶσνοᾷ ἵπ ἐο Ὦ, Ψ., «που 
ὑιαί ἀἱᾷ εαζ.” 

α « ῆιο 51”. τὸ πλοτον. πο ἀοβπϊέο αγ/ίο]α ἵς οππρ]ογοᾶ ὮΥ 
Ἰποεῖαογ, Ὦπανρο, Ἰναἷκοί, Τποπι, Κοσμά, Ῥδομψ, Όο ἸγΓαίίς, Βα]μ., 

9. 1ο). 1μον.. οσο ο]. 4. 1, ποίο, 

Σ «ῆιο χθρίοπ/”. τὰ µέρη. Ἠοῦ., Ώνοίδομ., Ποπᾶ, Οαπιρῦο]]. 

ΠοπΙξο, “ ἀῑδωιοῦ , δ. Ἐτι «ο νουοῖτο !”.. Ταίλον απᾶ Ὅα 

ἸΜοξίθ, « ᾳἱο ἄοροπά ;”. Ἰρορίαν, “ αἱ ἀῑθγίίο /”. Οαρία]ίο, !ὁ νας- 
ἰ18, 

” 
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ΚΙΝα ΖΑΜΗΡ) ΥΡΗΡΙΟΝ. 

13 Απά ιο ἶσ]οᾶ ἄεθρίγ ἵπ 118 
ρὶτῖζ, απᾶά ρα, ῃγ ἀοΐν ής 
ϱομεγαίίοη βοθ]ς αἲἴο α βἰσηῖ 
Ὑοτ11, 1 8αΥ τπαίο γοιι, Τ1ογς ]α]1 
πο βἶρη Ὦο ᾳΊνοι ππίο ἐλπῖς σοπθΓα- 
οι. 

18 Απᾶ Ίο Ἰα[ {ποπι, απᾶ οη{ου- 
ἵπο 1Π{ο ἰο εΏἱρ ασαῖπ, ἄερανίοᾶ 
{ο ἴλο οί]ου εἰᾷς. 

14 Νοπ έλε ἀἰδοίριε Ἠαά {ου- 
βοὐΐοι {ο {ακο Ῥγεαά, παίζουν Ἰαᾶ 
ἴ6Υ 1Π Ίο βΗ1Ρ π](]ι ποια πποΥο 
ἴματ οη9 1ο8{. 

15 Απά Πο οπαγροά {ποπη, 5αΥ- 
Ἰηπο, Ταιο Ἰοσά, Ῥθπαγο οἳ Ίο 
Ίοαγοῃ οἳ ἴ]ιο Ὦ]αγίδοσς, απά ο ἴ]ιθ 
Ίεανον οἱ Ἠονοά,. 

16 Απᾶ 1ογ τοαβοποᾷ απποηπς 
ἔπαπηβο]νςας, 5αγίηρ;, Πέ ς Ῥοραιδο 
16 Ἠαύο πο Ῥτεαᾶ. 

17 Απά πο ὅοβις Ίσποι 14, 
μθ βαϊδλ τιπίο {Ἠθιη, ἨΓΗΥ 1οάβΟΠ 
γο, Ῥοσβιιδο Υο Ἠαγο πο Ῥγοαά ὗ 
ῥοτοεῖνο 9 πού γοῦ, ποϊί]ου πηάοι- 
εἰαπα Ὦ Ίανο γο τοι» Πθαγί γοί 
λανάσπος 

16 Ἠανίης 6Υ65, 5οο 76 ποῦ} 
απά Πανίπςο 6818, ηοαν Υο πο απά 
ἆο σ6 ποῦ 196ΠΠΟΠΙΡΟΥ 

αποςς ΤΕΣΤ. 

οὐρανοῦ», πειράζοντες αὐτόν. 1) καὶ 
ἀναστενάξας τῷ πνεύματι αὐτοῦ 
λέγει, Τί ἡ γενεὰ αὕτη σημεῖον 
έπιζητει; ἀμῆν λέγω ὑμῖν, εἰ 
δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ ση- 
μεῖον. ή Καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς, ἐμ- 

λΔ { . Ν α ». 

βας παλιν εἰς το πλοΐῖον, ἁπήλ- 
Χ / 

θεν εἰς το πέραν. 
/ Α / 

14 ἹΚαὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρ- 
Ν / 9 

τους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ εἷ- 
χον µεθ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 

6 / - 

16 καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς, λέγων, 
ε - / » ο) / 

Ορᾶτε, βλέπετε ἀπο τῆς ζύμης 
- απ - 

τῶν «Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης 
ε ή 

ἨἩρώδου. Ὦ Καὶ διελογίζοντο 
Ν / / τά 

πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, Οτι 
5 ».» 17 ΔΝ λ 
ἄρτους οὐκ ἔχομεν. "' Καὶ γνους 

Αα / Αν 

ὁ ᾿Ιησοῦς λέγει αὐτοῖς, Τί δια- 
λ ζε θ ϱ/ 5/ ” 3ᾖ Ἡ ογίζεσθε, ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; 

/ ο) 3 / 3/ 

οὕπω νοεῖτε, οὐδὲ συνίετε; ἔτι 
/ / Ν 

πεπωρωµένην ἔχετε τὴν καρδίαν 
ς κ 8 2} Δ 3/ 5 
ὑμῶν; -' ὀφθαλμους ἔχοντες οὐ 

/ 5 / 

βλέπετε; Καὶ ὦτα ἔχοντεν οὐκ 
/ / 

ἀκούετε; καὶ οὗ μνημονεύετε; 

ἩΠΥΙΡΘΕΡ ΤΕΠΡΙΟΝ. 

βἰσπ {Ποπ ΠΘαΥΟἨ, "γίηρ ΗΙΠΗ. 

Απά «ο σνοαποᾷ ἆθοριγ {π 

μὶς ερῖτ16, απά 5108, ΤΗΥ ἀοίλι 
ἠής σοποιαήοη "δθοῖς ο εἶση Ἡ 
"Τνα]γ 1 βαγ {ο γοι, Τ1οτο να]! 
πο βἱδη Όο οΊγθη {ο 115 ϱοποΓ8- 

Προμ. Απᾶ Ἰι 1ος επι απᾶ 
οπίαοτῖης Ἰπίο ἴπο ερ αραῖη, 
ἀαρατίοᾶ {ο ο οἶὔμος κἰἀρ, 

»Απά έλε ἀἰςοῖρ]ος παᾶ {ουροίίθη 

{ο {α]κο «ρτοαϐ, ποϊίῃαι ]λαᾷ ἴ6Υ 

σραῦ 99 Ίοαί γη μοπι 11 {μθ 

Ηήρ. Απά 16 οπαιρεά Ίιοπη, 

ραγίηρ, Τα] Ἰθεᾶ, Ῥοπατο ος 

ἴιο Ίθατοη ος {ο Ῥματίδοςς απᾶ 

ποῇ {ιο Ίθαγοῃ οἱ Ἠσριοά. Απά 
Βι6Υ τοαδοποᾷ απιοηπς {λοπι- 

φετος, δαγίπρ, 1έ ἵς Ώοσαιςδο πο 
Ἠανο πο Ῥγοαί. Απά «οδιβ 

ἑ]ςηουγίησ ἐέ, δα10μ. το Όλοπι, ΝΗΥ 

ἆο Υο 16ά8οΏ εὐιαῦ {έ ἡ Ῥεσθαδο 

ΥΟ6 Ἰαγο πο Ῥχγοιά ᾗ ἆο Υο ποῦ 

γαῦ Ῥογοοίτο ἀπον απᾶογδίαπά ἳ 
Ἰαγο γο Τον Ἠθανί «ΕΜΙ]] “Βίπρο- 

Ποά } Ἠανίηρ 6765, 506 7ο πού} 

απά Ἱατίησ 815, σαχ Υο πού τ 

κα 5 

μα 4 

μι ὔ 

16 

18 

5“ ἁγίηςτ” πειράξοντεε. Ἀ6θ οι, 1. :18, ποῖο, Κοπά., ϱ., ο ἸΝαίία, Ῥσ]α., ὗ αἱσ., Ῥσσα, αρ. 1ρου, Ἔ]ο Ππνογίος ονᾷσν 

Ῥεοἳγ, Ἰναἰκοί, «το αγ τ Ἔλοπι,,  πνἰζ] α γίουΥ {ο 1γ.” 

ε «Ἡο ϱγοαπο ἄοορίγι”. ἀναστανάξας. ἉἙτοιβε]ιηοίᾶον, “ ἑπρε- 

ππῖδοο »”. Γλᾷἀοἱ] (ἵπ υογύο), “ {ο ρυοᾶς αἰοπά :”.Ιζομᾶ., “ ριοαπίης 
ἀοορίγ τ”.. ΟαπιρΏοῇ], “τι α ἆοθρ ϱτοαπ.”. Άνά ἵδ ποικίωο. 
Θορ οἱ. Ἰ : 84. 

ἃ αρορῖς α αἶση. “ Α[ιο 19 ᾖνορρεά α5 εαρογῄαοας. ἨΝΓοξΙ6Υ, 
Ὠιοῖς,, Ἰλαἰκοί, ΈΠοιη, Ἡανο οπιξίοᾶ 15, 

τα Ἐν], Ῥοο οἩ, ὃ 1 28, ποῖο, 

να λπᾶ,” Καὶ Ὁπαιρο, Ῥοομγ. 1ραυ, 
ρί;”. ο Γοί{ε, “αι. 

κ «Ῥγουα ;” ἄρτους ο ««Ίοανος” γγοι]ᾷ Ἡο πιοτο Πίστα] 
(ου απᾶ ν. 15, 17), ἐλλο επἰροπία ου ἀοπιαιᾶς ἐ]ιαί έ]ιο οπᾶοι- 

Ἰης ΟΕ έλα 10. Ὑ. εἰου]ά Ῥο γοἰαίποᾶ. ιο τοµᾶσιίπα, “Ίαά [ου- 
βοΐίοι {ο {ακο Ίοανος, απά Ἴναά Ὀιιῦ οιο 1ομ6 αν ἴἶιοπι,” ἶς ποῦ Ἱη 

μα ΠΟΩΥ ΥΠ οἳν πποᾷθ οἱ αροα]ίης, 

19 ιο. Ένας, 

» “Ῥαί” (οπο Ίου); εἰ μὴ (ἕνα ἄρτον). Ὠίαῖς,  Ῥουμγ. Β. 

Ίο απ πη 5ου] Ῥαΐα; ”. Ῥνοίξο],  ργαίο," Ώο Ἰοἰίο, “ σπα 

ης”. Πσ]σ,, “' ἆσπιο 

τα 1π ἴμο αμἰρο” 

ειο ἰοχί, 

ἰοφμρπάέ, 

μή Ρρορίου οἱ ἔἼνορο γνοιᾷς 15 αοοογάἶπς {ο 

Ίῆιο πο] βομίοπσο 1 μας ἵη Ἡαγπιοηγ ΙΙ οι’ Ίδιις 

5ο Βματρο, ποια, ΟμπιρΏοῇ, ὙΓαϊκοί, Ὠἱοϊς,, Β. Ἡν., 

οἳ ἔἶιο Ἡ, Ύ. οἱρίπαίοᾷ ο Τγηᾶα]ο, 

α «ο Ἐμία ργοροβῖὔ]ου π]]οἩ ππατ]κς Ίο ᾳοπἱ νο οἳ τῆς δύ- 

κηε, ἶ8 ποῦ α βαρρ]οπιοπέ, απά 16 Ἱπιρτορον]γ {Μαλοῖποά Ἱπ ιο 0, Ψ. 
Τὲ οονγοβροπᾶς ἴη αἲὶ τοβροσί {ο {1ο “« ο{”" ἰπποίαίοΙψ ριοσσᾶίπα 
(4 οἱ ἴἶιο Ῥ]ανίθοςς ”}, γ]ιῖο]ι 15 αἷςο {μο βἶση οὗ ιο ροπἱέῖνο, 

να Ἰπογ]ησ;”. γνοὺ ἨΓοδίογ, Ιομᾶμ]οῖς, Ὀϊοίπδου, Θμασρο, 
(απιρὂο], απά Έ1οπιδου Ίανο ἴο ῬρανοῖρίαΙ οοπείναούῖοῦ. Τ]ο 

οχριθββίοα «Ίου ἆοσιις Ίςπουν, Ίθαγος ἴἶο οοπΊπιοῦ 1ομίο» {ο {η[ος 
ἐναῦ 6ορις ]σαγπο] ἴ]ο [ποῦ οσα Ἱπίουπιαβίου σιιῤδοφιιοπί]/ βἶνοι. 

9, Ἐν., « οοηυαἰσδηῦς. Ῥο]ς., “ Ῥοκοποπάρ,” 

ο «« [ια ἐἱ {9 Τα νο αἰχίοοπίἡ νουβο π]θγο ἴμο ἐεχί ἴβ, ὅτε 

ἄρτους οὖκ ἔχομεν, αι Βιρρ]οπιοηὺ ἶ5 οργίοιΙγ τινος, Ὅτι 
Ἰπάϊοαίος {ναί βοπιοϊμίης ἵ6 ποςσββα»7, Ῥοίογο 16, {ο οοπιρ]οίο {ιο 
βοπίσησο. Τη ο οπ5ο ποῦ Ῥο[ουο ας, ένο 5οπίειοο 18 εἰπή]αν, απ 

ὅτι Ίναα 1ο βαπιο {ονσο. Ἔμο ἐποισ]ί 18, “ Ιγ ἆο ο 1θαβΟη 

Όιαῦ Τ αροῖε ιδ, Ώοσαι5ο 7ο Ἠανο Ἡο Ῥνονά τ ΤίᾷάσΙΙ (ὅτι.) 

ΤἼουροτοή (ὅτω) ΠΠ. ρ. 138. 

ἆ “που; Ῥοῦ. «Α{ίοῦ ο ποραίνο “πο ποτ" . οὐδὸ. 

5ου] Ίο ισοᾷ Ἰησίσαςᾳ οἱ «ποίύμον”. Ἰλουβίου, οι « οἰλιου” 5ο 

Ἰάσηᾳ., ἨΓακοβ, Ε9ο1Ψ. 
5 “ο,” ὅτι, Ῥοςγ, Που. Βο (ΗΒ, Υ.) Ἠον. 23: 11. 
{ α ραροβϱά ;” πεπωρωµένη». Ἰουᾶ, Βοο οἱ, 6: ὔ2, ποῖθ, 
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ΚΙΝα ΙΑΛΗΡ’ ὙΠΠΘΙΟΝ. 

19 Ίου Τ Ὀνα]κο ἴιο ᾖγο Ιοαγος 

4Ι1ΟΠΡ Ίνα {λποιδαπά, 1ου ΙΠΑΠΥ 

Ῥαβ]κοῦς {α]] οὗ {Γασπιοηί5 ἴοο]ς γο 

πρτ ΤΊΘΥ δαγ απο Πΐπ, Ἰπγοίνο. 

20 Απά π]ιοη 1ο 66Υοπ α1ποπο 
[οι Πιοιδαιά, 1ο ΠΙςΠΥ Ῥαρ]κοῦς 

{111 οἳ Π’αρπιοπΐς ᾖοοῖς γο τῇ Απά 

Ώμ6γ δαἱᾶ, Θογοῦ. 

21 Απά Ίο φαῖᾷ τπίο {λθηι, 

Ἠον 16 Τ6 ὑλαῦ ο ἆο ποῦ πμάοι- 

δίαπά 

22 Απὰ ο οοπιοίἩ {ο Ῥούι- 

βωΐᾷα; απᾶ {μον Ῥτΐπρς α Ῥηπά 

3η} τη{ο Ἠήη, απά Ῥοβουσ]έ Ε111 

{ο ἔοιοί Επι. 

3 Απά πο ἰοοῖς ἴμο Ῥ]πά λατ. 

ΡΥ Όνο παμᾶ, απᾶ 1οᾷ Πϊπι ουῦ οἱ 

Όιο {οσα απ ὙΠοπ ο Ἰαςα κρὶύ 

ϱἨ. ς ογσα», απά ριαῦ 5 Ἱαπᾶς 

προἩ Ἠ41η, Ίμο αρ]τος Ἰΐπι 18 Ἡο βατ’ 
αμοἸιό. 

94. Απ Ίο Ιοο[κοᾶ τρ, απᾶ βαΐᾷ, 

Ι 5ο0 116 αξ {νους απο». 

20 Αἴίου ἠιαῦ, Ἱο Ῥιὗ ἠής Ἱαπιᾶς 

4ο Φ1Ἡ. Ἱροη. Ἠἱ5 6705, απά πιαάο 

μϊπ Ἰοο]ς πρ: απά ο πγα5 τοβίου- 

οὗ, απά εαν 6ΥοΡΥ Ί1αΠ. οἱθαχ1Υ. 

260 Απά Ἱο βοηῦ Ἠϊπι απγαΥ {ο Πΐ5 

Ἄοιςο, βαγίπο, Νοἱζμον ϱο 1πίο {6 

απο ΤΕΣΤ. 

199 Δ / 3 3) 
Ότε τους πέντε ἄρτους έκλασα 

Δ / / 
εἰς τους πεντακισχιλίους, ποσους 

/ 

κοφίνους πλήρεις κλασμάτων 
ἤρατε; ζά γουσιν αὕτῳ, Δώ- 
δεκα. "Ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ 

ο Ν 

εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων 
/ / / 

σπυρίδων πληρώματα κλασμάα- 
1 . ν. 3 ς ’ 

των ἤρατε; Οἱ δε εἴπον, «Ὅπτα. 
2 3/. ο) ο 

Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ιῶς οὐ 
συγνίετε; 

33 Καὶ ἔρχεται εἰς «Ἠηθσαϊ- 
΄ ΔΝ / .. Ν 

δἀν' καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν, 
- Ν 

καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐ- 
ο 4 ῃ / 

τοῦ ἄψηται. 35 καὶ ἐπιλαβόμε- 
νος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ, ἐξή- 
γαγεν αὐτὸν έξω τῆς κώμης" καὶ 
πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ. ἐπι- 

ΔΝ - Α 

θεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ; ἐπηρώτα 
λ 1 ν 

αὐτὸν εἴ τι βλέπει. 3 καὶ ἆνα- 
/) 

Αλέψας ἔλεγε, «Ἠλέπω τοὺς ἀν- 
/ ν ζ / - 

θρώπους, ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περι- 
. [ο 9 / 1 

πατοῦντας. ᾗ Ἠἶτα πάλιν ἐπέ- 
Ν Αν 3 Ν 

θηκε τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ὀφθαλ- 
λ ” 3 / Ν 

μοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸν 
/ ’ 

ἀναβλέψαι'. καὶ ἀποκατεστάθη, 
νο ο. .. ο 

καὶ ἐνέβλεψε τηλαυγῶς ἅπαντας. 
Ἠ κ δν Ν Δ 

3 καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν 
5 ο / ΔΝ 

οἶκον αὐτοῦ, λέγων, Ἠηδὲ εἰς 

ἨΠΥΙΟΠΡΟ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

επά ἄο γο πού τοπισπιροΥ Ἡ μου 19 

1 Όχοἷο ἴμο νο Ίοαγος απιοηρ 

Σὔιο Άνο {ἱμοιςαπᾶ, 11ο ΠΙΑΠΥ 

Ῥαβ]κοίς (111. οἳ {ασπιοηίς {οο]ς 
γο τῷ Τ]ογ δα - ο Ἰήπι, 

Έπεινο. Απᾶ π]οι ἴο βογοη 20 

απιοηΏσ Νίο {ουν {μοιδαπά, Ἠο 

ΥΙΔΊΥ Ῥαρ]κοίς {11 οἳ {ασπαοηῖβ 

ἴοο] Ὑο πρ; Απά ἴἶλον σαὶῇ, 

ὤονοηῦ. Απ 1ιο δαἱᾷ το {]οπι, 21 

Ἠου ἵν 16 ἰμαῦ γο ἆο πού 

απάονρίαπᾷ . Απᾶ ιο οοπιθί]ι {ο 25 

Ῥοΐμρα]άα; απά που πο α 

Ῥ]πά πιαπ. {ο Ἠῆπι απᾶ 'Ῥοροσο] 

Ἠϊπι {ο ἴοιος Ἠπα, Απά Ίο 25 

{οο]ς ο Ῥ]Ηπά τααπ Ὦγ {ο μαμά, 

απᾶ 1οᾷ ήτα οτέ ο ιο γ]αρο; 

απά Ὕμοη Ἡο Ἰαᾶ Αρ οἳ Πΐβ 

6765: Ἱ6 Ῥριῦ Πἱ5 παπάς οἳ μ1πα 

απᾶ αρ]οά Ἠπι 15 Ίο δαν ΤΑΠΥ 

Απο Απά Ίο Ἰοο]κοᾷ πρ, απ 24 

βαἰᾷ, 1 5οο παοη 1]κο "τους, 

πα]ίησ. "Τηοῦ Πο ραῦ Ἡ]5 Παπάς 2ὔ 

οἩ. 5 ογο5 αθαἶΏ, απᾶ πιαᾷο 

Ἠΐπι ]οο]ς πρ: απά ο πας 

χοδίοχοᾶ, απᾶ 5. 6767 1ΠΩΣΗ 

οἸοατ]γ. Απᾶ Ίιο βοπύ Ἠήπι αγγαΥ 26 
{ο 115 Ίιοιςο, βαγίπς, Νδἰῦμοτ ρο 

δ ο ᾖιος. τοὺς. 

Οαπιρῥο]!. 
. ᾖἱο” 
Ἰ ἀο[η]ίο. 

μα ος” 
ν 

τουβ. 

|αοί ποίο. 

Ε α Ῥρεοοσ] ;”. παρακαλοῦσι», 

Ένας, “ οὐβοσναπύ;”. Ώο Ἰγοίο, “' Ρἱ0έου” 
Ὦ. Ύ. οχἱμ]ηπίος, 1 Ειαῦ οἱ ιο Ὑαἰσαίο, “ αἀζαοπαί---οἳ τοσα- 
ναί” 

) “ρ/11ο νή]]ασο; 

1ο]ά, 

εγί]ασο, μομι]οῦ, οου(γ-ο.” 

Ῥμαυρο, Ὠϊοῖς,, Ἔεοιφ, Ιομάν]οῖς, Τἱνοιήβοιι, 

Β, Ἐν, 1ος)” 12ου. ]ο8:” Ῥσΐς,, «ἆθ;”. Ώο Ὑγοιίο, 

Ίο αγβίο]α ε]ου]ά Ὦγ αἲ Ίπσοσης Ὦο τοίαἰησᾶ, α5 ο πουΏ 

Οοπιρανο οἩ. 6 1 41, αμ 8 : 6, 

Βλαλρο, Ωἱοῖς,, . Οαππρ., Ἐλοπι., Κουά, ϐ. 
Έπν, 18: 1060. “1ο.” Βο]σο, “οι” ο Ἰγοιίς, “ ἀἱς.” 

Ἠοδ]ογ, ἘοΙγ, Ἰγακο 

γοιὈ ἵ τοπᾷσνος ἵη νο ριοδοπό Ὁγ ον. απ ομανρο αἱρο, 

Βἱοπ]ᾶ Όο ριύ {η ἴ]ο βαπιο ἔσηςο γε] Ίνα οᾳἱγαἱομό οἱ φέρουσι, 

” τῆς κώμης, Ἱςομᾶ,, Θπαιρο, Γοσμγ, 1Υ αἷκο- ( πε ᾿ 
γα]ο, ἡποπί., να, Ὥσσα, « νίοπηι τὴ 1οῦ, (ἵπ νεγο), 

]ιο πνονᾷ οσσυῦς {ο Π{γ-Βογοὰ 

{πο Τι, τ. 

κ «4ἨΥ {μ]ῃσς τε 
α Λασιή” 15 οὐδοίοίο, 

1 ο κο: ὧς, 

Ψου [ὅοἶα Ἰ : 46 

Ίῃο | Υουβαβίοῦ πά ηήίης, 

10 

Ίἡιο τοπάσίηο οῇ 1]ιο 

πο.” 

5 {1οῃ ”. εἶτα. 

144σ]. 

ἨοΡίηβοη. 
Λοίς 8: 92. 

«]]κο” 16 πιο] πιοιο Ποπιιομ]γ οπ1ρ]ογοςί ναι “ ο” Πού] 1η σοη- 

ὔπιος ἵη 11ο Ν. Ἐ., απᾶ 19 τομάουθᾶ " ν]]ασο” βογοπίσοσοα {ἶπιος ἵπ 

Θιαχρο, Ἰζοπά,, Ὠίο]ς,,  αἷκοί,, ΓΠοπ]δοῇ. 

Βο (10, Υ.) Μα. 6: 29/1 98 1 9. 
Τη. οοιδοξίοῦς Ἰ]κο {1ο ρτοβεπί, 

απ Αά 6 ους” (δένδρα) ἵδ Ιοϊποὰ πι «πποι" ποὺ δι 

αγνπ]]]ης”. (περιπατοῦντας), α 6οπιπια 18 ρ]αεοᾷ α[ίου 18, 
Ποἱᾶ τοπιατ]σς, “ Ἐ 5οο πιοα π5 96ος, αίμα,” 1. ο, ο Τ ἰδήησαϊς] 

Ίποῦ οσα σος ομἱγ Ὦγ Ενοί πας. ο ΟρΡοΙ)ς νοπάου- 
Ίης Ἱς, «πΊΟΣ, Ἠ οι Τ ἀἰθήησαἱδ]ι {νομι ἔχοο ομ]γ ὮΥ Ὠιοίν γ/α]κκ- 

Ῥ]ουσπι- 

Ἰομᾶ, μαυρο, ὙοδίσΥ, ΊΝαἰτοβο]ᾶ, Τ9οῦ., 



ΤΠΕ ἀΟΡΡΗΕΙ ΔΟΟΟΏΡΙΝα ΤΟ ΜΛΗΚ.--ΟΗΑΡ. ΥΠΙ. ὔδ 

ΚΙΝ 6ΑΜΠΘ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ἴοπη, που ο] {έ το απΥ ἵπ ἴμο 

Τοπη. 

21 Απ ὦορτβ γγοπύ οτ{, απᾶ 119 

ἀἱδοίρ]ας, 1πίο ἴμο ἴοππβ ο Οο- 

βαγθα ΡΙΗΠΡΡΙ: απᾶ ὮΥ ἴο παγ 

Ἠο αρ]κοᾷ, Ἠῖ5 ἀἱδοῖρ]ος, δασίπο τιη{ο 

Ώιοπι, Ίποπι ἄο πιοη βα7 {μαί 1 

αι τ 

26 Απά {μογ απςποτθᾷ, ὅο]π 

Όλο Ῥαρίςί: υτί βοιιο ραψ, Πας; 

απᾶ οὔμονς, Οπο οἳ ο ρτορ]ιοίς. 

29 Απ ο βαἱᾳ ππ{ο έλαπι, Βπό 

Φοπα 5.7 Υο ὑλαῦ Τ αι Απ Ῥο- 

ο αηδπογθί] απᾶ σα] απίο Ἠήτη, 

Τ]οα ατί ιο Ον]ςί, 

90 Απάᾶ Ἱο ομανσοί ἴἼοτη ἰαῦ 

Ώιου β]οι]ά 1ο]] πο Ἱπαη οὗ Ἠἶπῃ, 

81 Απᾶ 19 Ώοσαπ {ο ἐθασ]ι {]οπι, 

{μαί {Πο Βου οἱ ππαη παπδύ ειι/]ου 

ΠΙΩΠΥ μπρος, θά Ῥο το]οοίοᾖ οί 

Όλο ο]Ἰάου», απ οὗ ιο ο]νῖοῦ ρτ]οςίς, 

απά 5ογἱροβ, απἆ Ίο Ἰᾳ]]οά, απᾶ 

θ{ἴου 11196ο ἆαγς 156 ασαϊη. 

αΒΡΕΚ ΤΗΣ. 
Δ ’ .. νο 3 

την κώμην εἰσέλθῃς, µηδε εἴτῃς 
ν 5 . / τωὶ ἐν τῇ κὠμῃ. ος ι 

Ν ο) - 

ΓΚαὶ ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ 
. - Δ / 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώµας 
Ἰαισαρείας τῆς Φιλίππου. καὶ 
3 Φα εορ ο 5 / Ν Ν 

ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τους µαθητας 
ον ΕΙ ον / 

αὐτοῦ, λέγων αὐτοῖςο, Τίνα µε 
ιά - 

λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 
μ 

3 Οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν, ᾿]ωάννην 
ΔΝ / 3/9 ν 

τὸν Βαπτιστήν' καὶ ἄλλοι ᾿Ηλί- 
ο/ λο - ο 

αν' ἄλλοι δὲ ἕνα τῶν προφητών. 
Ν / α . 

9 Καὶ αὐτὸς λέγει αὐτοῖς, Υ μεῖς 
Δ / / 9 ΄ 

δε τίνα µε λέγετε εἶναι; Απο 
Δ / ο 

κριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, 
Ν 5 / 

Σὺ εἶ ὁ Χριστός. Ὁ καὶ ἐπετί- 
µήσεν αὐτοῖς, ἵνα μηδενὶ λέγωσι 
περὶ αὐτοῦ. 

/ , 
ϐ Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐ- 
Ν [τὰ .. Δ εν . 3 ΄ 

τοὺς, ὅτι δεῖ τον υἱον τοῦ ἀνθρώ- 
Δ α) Ν 3 

που πολλα παθεῖν, καὶ ἀποδοκι- 
- Ν α 

µασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων 
/ 

καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμμµατέων, 
« 4 ω) 

καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς 

ΒΕΥΙΞΕΡ ΥΕΠΗΡΙΟΝ. 

Ἰπ{ο οἶμο ν]]ασο, που {611 ἐέ 5ἱο 

ΑΠΥ 0Π6 1π αἴμο γή]ασο. Απᾶ 2ἵ 

τὸ) οδιις απά Πϊβ ἀἰδοιρίορ παπί ́  

ού 1πίο 1ο γ1]]αρ:ο8 οἳ 06βατοα 

ῬπάΠρρί: απ, (οη. ἴμο πγαγ, πο 

δ]οά 115 ἀἱβοίρ]ος, βαγίπς5 1ο 

Όλλοπι, "Πιο ἆο 1ηοι. ϱαγ ναί Τ 

απ Απά {πογ απρογεᾶ, ἆομη 28 

τήιο Τππιουρος; "απᾶ τοίμοις, 

Ἐ]ῆα]; Ὀιῦ οὔμαγβ, οπο οί Ώιο 

Ῥτορ]λοί. Απά Ἠο βαν {ο 29 

ἶνοιι, Ῥπί 2ΥΥ]ο 54Υ ο ἰἶαί 1 

απιῖ Απάᾶ Εοίαυ απβονΙπο β81{Ἡ 

{ο 1ήπι, Τ]οιι ατό «ιο Αποζηῄσᾶ, 

Απά Ίο ομαγροά ἴ]οπι Ἠιαῦ 11ΟΥ 50 

β]λου]ά 1ο] «πο οπο ""οοποουπίηρ 

Απά Ίο Ῥοσαπ {ο ἴσαο]λ 51 

ἴμοια, ἐιαῦ ἴ]ιο Φου οἳ πια πητιδῦ 

11η, 

βι[[ου πΙαΏΥ {ήπσς, αλά. Ῥο το- 

Ἰοοίοά ΡΡΥ Ίο ο]άθιΒ, απᾷ «ἴἶο 

ομ16ξ ρυϊοβίρ απά βοι]ρος, απᾶ 

ρο Ῥαΐ {ο ἀσαί]ι, αππᾶ αξίον ἰμτθο 

ο α {ο νη]]ασο.”. Φου ν. 20, ποίο, κ «ρίῃμρι;” ἄλλοι, ιοί, Ὁμανρο, Ἰζομᾶ,  . Ετι,  ἆαα- 
5 {0 ΠΗΥ οπο:”. τιν. Ἰνακοῖ, Ώμαιρο, Τμοπι,, Ὠἱο] παρ, 

6 Αγ) Ψ]ιοα αςοἆ αἱοπο (α5 16 18 Ίιογο Ὦγ ιο Τῦ. Ὑ.), οοπνογς ἴ]ιο 

Ἰάσα, οἳ ρἰιγαΠψ, αιιᾶ 16 πουκίουᾶ ὮΥ 1εησ]]β]ι γοαίίους αξ οηαἶνα- 
Ἰομῇ {ο “απ Ῥουβομβ” (ου “ προ”). 

α 6“ {πο γ]]ασο,”. Βου τν. 23, ποίο, 

57 ο8ας απά Πΐς ἀἰβοίρ]ος πνοπέ οί. Ῥοομγ. Τὴἱ8 εαπρο 

ΒΟΗ 1ο Π10Σ6 Π{ογη] ϱ]γαβοο]οςγ οἱ {ο Ἡ, Ύ. ἵ8 παᾷο ἴπ αοοογᾷ- 

Ώμσο ΙΙ οἱ) δις Ἰοφισπάί. Έ]ο ΒωΠο ῬηγαβοοῖοαΥ οοσυ15 {η 
Ὢο Ὑηγούίο, “ορ τιπά βοΐπο {ἄπσου ᾳἶησου μήνας” Τίοῖς, 
«2 ο515 απᾷ Πἱ5 ἀἱξοῖρ]ος πγοπύ οπί,”. «Απ απ αἱίοπαξίνο γουζορίπᾳ, 

«ορια γνουί ο 6 γην λϊς ἀβοίρ]ος.” Θο Έμοπι., . Οαπιρ,, ἩΓα]κο- 
Ποά. Βραμ.,  Ὑ δπ]ἱ6 ἆοριιδ σου 55 ἀἰδοίρα]ος.” 

. 5 ἤνο γ]]]ασοςς τὰς κώµας, ἈΆοο γ. 98, ποῖο, 
ἕ ου νο παγ;”. ἐν τῇ ὁδῷ. Ἰζοπᾶ., Ῥοσ]ιψ, ἨΓαἷκοί,, «οἳ νο 

χοαᾷ.”. Τμ Ἰᾷἱοπιαίῖο Ῥνηςο Ῥιοροηίς {ἶνο {λοισμέ, πιά. ἵ5 {η 
ἨάΥΠΙΟΙΥ ἨΙἩ ας πιοᾷο οἳ εροαζίηᾳς. 

που” Τίνα. Ἰουᾶ,, Τ]οπα,, Ῥοοἳγ, Οαπηρ. μοι 
ἵ6 ης γαπιπια σα], 

ὃ 5 Ἠνο ΤΩΠΙΟΙΕΟΥ :” τὸν Βαπτιστή», Α. Οαπιρ. Όσο οἩ. 6:14, 
ποίο, 1Ρο»., “οἱ Βαπιουσίᾶου ;”. Τµαίλον, Ώο ΤΥοίές, “« ἆον Έδαίον :” 
Ῥο]ρ., “ ἆς Ὥουρον.” 

απ αμ τὴ καὶ Ἰζομᾶ,, Έμουι,, Ὁμανρο, δα. Ὥσπα, “οὗ 
Ῥ. πω οὐ,” ο Ὑγούίο,  ππᾶ ; Ἔοις., « οπᾷο ;” Τρ), “110 
Τα]. ο ἳ 

ορ”. Ώο Ἰἡοίίο, “ απάονο;”. Όραμ, απᾷ Τρου., « οἴτομ” Πα]. 

ον, 

Σ «π]ουῦ. Θοο γ. 21, ποῖο, 

Σ Ἠλο Αποϊηζος” ὅ Ἀριστός, Τμϊ6 ποτᾶ 15 Ἠθιο ον]άοπί]ν 
αη αρρε][αΜΐνε, 1κο ιο Ἡοῦνονν πώ μπ. Τό μου]ά, Πιογε[ογο, Ὦο 
ἐταπκίαίσι, ποῦ ἐγαπδ[εγγά. Γή ἵδ 16 15ο ϱοπονα]Ιγ, π λα 
{υσησολίκί, τα 11 Ἱρίκί]ες, οἱ ιο σοπίταϊγ, ἴδ ἷ6 σεπονα]]γ α 
Ῥχορον Ώσππο. Το επυθιίο ιο Ἠσρυον “ Μορείαι {ου 

ὁ ΟἨΗ8ί/” 15 {ο Ἱπίγοάασο α ΊοδςῬ (αηί]]αν σον, ους αΠονάίπς 
Ὠιο τοπᾶος αἩγ Πρ]λό ποπι οὔγπιοΙοργ, Του. “ ο Αποζημο 
Ἠγοίβο]ι., «εις πι Ὠοου Ῥοο Τρ. ὁ: 2, ἡπηώς (Ἠ, 9) “ ί5 
Αποϊηισα ;” Βορί., τοῦ «Χριστοῦ αὐτοῦ. Λοίβ 10 : 58, Ἰησοῦν 
τὸν ἀπὸ Ἀαξαρξὲτ, ὧε ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὺς Ι]νεύματι Ἁγίῳ καὶ 

δυνάκεεε. 

κ “πο οπς;”. ηδενὶ. Ὁμα1ρο, ΤΗΟΠΗ., Ἰζοπάμ]σῖς, Ῥδσ]γ, Που, 

Μοηέ,,  πουήπή ς  Ἡσσα, πα]; ο Ὑμοίία, “' πἰοππαπάσπα) 

-α αοολοορηίης;”. περὶ. Οππ]ρι ζζοηᾶ,, λαἷκοῦ, Ο[ΐοι 1η Ἡ. Ἡ. 

Ρα Ώγ 1”. ἀπὸ (οωπι οοπά.) νοβθίοΥ, Ὑαἰκοί, Ὀϊοις., Κους, 
Ῥοασμγ, Τ]οπι, 

ο Ί]ργο ἵ πο Ποσθεβί(Υ {ου ἴο 5αρρ]οπιοπίαιγ “ο {η ἔἶιο 10. 
Ύ. Τὸ 1 ποῦ οπιρ]ογοᾷ Ώγ «ματρο, ἸΓοβ]ογ, Ιζοπά,, ΈἩοπιξομ, ΟΥ 

Ῥος]γ. 

4 «λο ραῦ {ο ἆσαδις” ἀποκτανθῆναι Ἠοβίμδοι (πι ἴοεο, 



δθ ΤΗΕ ἀ408ΡΗΙ Α0ΟοΏΡΙΝνα Το ΜΛΕΙ.- ΟΠΔΡ. υΤΠ. 

ΚΙΝα σΑΜΠΘ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

83 Απᾶ ο Αρα]ο ἐλαῦ βαγῖπρ 

ορου]γ. Απά Ῥοΐον {οοῖς Πϊπι, απά 
Ῥοραπ. {ο τομα]κο Ἠπι, 

8δ Ῥιαΐὸ π]οη Ἡο ια πυποᾷ 

αροτῦ, απᾶ ]οο]κοᾷ οἳ 5 ἀἱδοῖρ[ςς, 

Ἡο χουπ]κοά Ῥοΐου, βαγΊπσ, οἱ 
Ώιορ ε]ῖπά πιο, θαΐαἩι: {ο οι 

βαγοιγοβύ ποί ἐο {μΐπσε {λα Ῥο οἱ 

αοἀ, Ῥαῦ ἴιο Ὀλπσς ἠιαῦ Ῥο οἳ 
11ΘΗ. 

δ4 Απ νηου Ίιο Παά οα]]οά ἴιο 

Ῥοογίο ειέο ἠιῖπο πγθλ 18 ἀἱδοίρ]ορ 

3ἱδο, Ίο βαὶᾷ απίο πποιι, 1οβο- 

ουοῦ ἸγΙ]] σοπιο α[ίοιν τηθ, 16ἱ 111 

(οιγ Πήπιβο]{, απᾶ αἷο πρ 15 

Σατανᾶ" 

εἶπεν αὐτοῖς, 

απΡΕΚ ΤΗΧΙ. 
/ ω 

ἡμέρας ἀναστῆναι" 
ῥησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. 

προσλαβόµενος αὐτὸν ὁ Πέτρος 
ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ. 

Ν Δ 

ἐπιστραφεὶς, καὶ ἰδὼν τοὺς µα- 
ο Αα 4 

θητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησε τῷ «Πέ- 
/ 9 ./ 

Τρῳ, λέγων, Ύπαγε ὀπίσω µου, 
ὃτι οὗ φρονεῖς τὰ τοῦ 

- λ λ Α. / 

Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 
4 Ν / Δ 
Ἰαὶ προσκαλεσάµενος τον 

ἷά Ν ο . ο 

ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
5 α / 3 { 

Οστις θέλει ὀπίσω 
1 ο) 3 / ς 

µου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω έαυ- 
λ / Ν Ν 

τὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐ- 

ΒΒΥΙΡΘΗΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

δ5 ἆαγα τδο αραίπ. Απά Ίιο βρο]κο 2 

ιο οαγίηρ Ρ]ΕΙΠΙΥ. Απά 

Ῥεΐου {οο]ς Ἠϊπι Σαφίᾶο, απᾶ Ὦο- 

ραπ 1ο τοι] πι, Ῥτῦ πΠου 59 

Ἆθ λα Σπτησᾶ τουᾷ απᾶ ἸοοΚ- 

ο οἩ. Μΐ5 ἀἰδοῖρίος, Ίο τορα]κοᾶ 

Ῥοΐου, εαγ1πς, !οῦ Ῥομίπα πηο, 

Φαίαη: {ον Όπου Πατοχοβδῦ πού 

κίιμο {Ώήπος οἳ (ο, Ῥαύ Σο 

Όήπσς ο{ Ἱηθι, Απά Ὑηθι 11ο δ4 
Ἰαὰ οα]]οά ιο οτοπᾶ 1ο ᾖίπυ 

πλ 115 ἀἱβοῖρίος, "6 βαϊά {ο 

ἤιοια, Ποςυεν 1] οοπιθ α{ἴδι 

116, 16ἱ Πϊπι ἆθηγ Ιήπβοίῇ, απᾶ 

9 3 

καὶ παρ 
Ἰαὶ 

ὅὃ ὁ δὲ 

ῳ Νο» / 9ὃ ὃ ͵ 

09055, απιᾷ {ο]]ουν 1η. τοῦ» Καὶ ἀκολουθείτω μοι» 05] 1]ο τρ 115 91955, απά {ο]]ουγ 
8ὔ Έον π]οδοσνον 1 5ανο 5 γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχῆν αὐτοῦ πο. 1ου "οθγου ποπ] 6αγο 86 

Ἠ{ο, αμα]] 1956 16; Ὀπῦ π]οβοσγον | 6’ ὥσαι, ἀπολέσ κ αὐτήν ο ὃς ὃ [1Η Πΐο, ον] Ίο5ο ἰ6; Ὀαέ γ]ο- 

Β]ιω]] Ίορο 15 [ο {ου πι βακο απἆ 

Ώνο σο5ρο1”5, ἴλο 6απ1ο ελα] 5ατο 
16, | 

86 Έου π]λαί δα] 15 ρτοΠβί α 

ένεκεν ἐμοῦ καὶ 

ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν α αὐτοῦ 

οὗτος σώσει αὐτήν. 
ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐὰν κερδήσῃ 

6Υου δµα]] Ίο5ο 1ης 11ο {ον ΠΙΥ 

βαίκο απιά {ιο ϱοβρο/”», ση απ] 

βανο 10. Έον υ]αί 1] 1{ ϱγο- δύ 

Π{ α πιαΠ. 31 Το αἸιοι]ᾷ ραῖπ 11ο 

τοῦ εὐαγγελίου, 
τί γὰρ 

ἀποκτεένω.) ο (Β. Υ.) Μα, 14 : ὅ 

18:98, ὅομπ 151101 18 1901. 

5 6 {νο εαγίηςι”. Ῥοομγ. Θοπιο (ταπιπιαν]δης Ίανο εαἷᾷ Ὠιας 
9 ἵ6 α]]ογναρ]ο {ο 1ομαυ ἔ]ο ατσο]ο Ὦγ ἔῑιο ἀοπιοηρίναίίνο, {ο ἴ]ιο 

βαἷκο οἱ φεγερίοιΗέἡ. Όπου. ο156β, Ἠούγονου, αἲο 1αχοι απ οσα 6 
αδήβοᾶ οπἰγ που ἴλοτο ἵδ απ οπιρ]αδί. μονο 18 1ο οροβί(γ 
ν Ὠιὶς ηδίαπορ [ον ἁερατήης Ώοπα Όλο αδια] τομάσνίης. ιο 

ἰωπηξ]αίάοη. οἳ Ῥσσα, “ ουπι 6ο ππομαπι,” Ιπῄασποσᾳ ιο ου]γ Έπα, 

ωίουρτοίονς, 

Μανῖς 14 1 1. Το 

{ ριπ]γ τ παῤῥησία. ἜἌοῦ. (η [οο) ΈοσἈγ, Ἠονοσπιο, 
Ναοί, απά Ὠϊοἷς, η. ρυοαῦ Ῥ]αίηπορε” Ἰαῤῥησίᾳ ἵ8 ποῦ 

οπιρ]ογοᾷ Ἰσγο 1η {ιο 5οηςο οἱ “ ορομΙγ ” α5 οοπίναξίοᾷ {ο “5οσνοί- 
1)” Όαί {ο βἰσα[γ «ες Γοην οὐδοιγτ], οἰσεὐιοί ζην εἶεα) 1” α5 ἵα 

ολη 10 : 34, “ Ἡ Όλοι Όο ιο Ο]]ςί {οἱ ας ρ]αϊμ]γ Ἱ--παῤῥησία. 
Θο ζουμ 16129. Ἠ]ουπί, (Ν. Ελ ο ραπ]ψ  πλουῦ 40γ 
βσανο οἱ βροσσΏ ;”.1200., ' σοα οἰατίάσᾶ.” 

δ αρρ]ο. Τγπάα]ο, Όναηπιου, θησνα, Ἰαἰκσβο]ή, Γοιδν]ο]ς, 

Οωωρῥο]], πο. Θ. Εν, «ὃν ρα”. Ἠοῦ. ΟΝ προσλαμβάνω, 
ΕΑΥ8: “Ην ασο, οἳ Ῥοἱβοπ8, {ο ἰαᾖο ἰο οπεδο{ᾖ, το ἔα]το ΡΥ ιο 

Ἰαπά αά ἄναιν αβἰᾷο”. Ἠοπος, Όο Ἰλοίίο, «πα ἶνηα 1 Ῥοίνας Ῥοἱ 

4ου Παπά”. Ῥο]ς.,  Ῥοΐνας Ἰοπι Πεῦ σἱοἩ ϱοποπιοῦ Ἰιοριοηᾶς,” 
Ῥ]οοιηί, (ο Ῥαχα]]οῖ, ἡα(δ. 10 : 29), “ θαίης Ἠΐπι αφἰἆο, . ἆ., Ὁγ 
Ώιο Ἰαπά, αἩ αοὐῖου παατα]]γ αοοοπιραπγίης αἀνίσο, τοποηβίναυσο, 
οὗ οὔπβατο.” 

 ῥανησά τουπᾶ 1” ἐπιστραφείο. 380 οἷ. ὃ 
α Ῥοιυπᾶ ὃ ἵ8 πιοτο λαπιοηίους ἔλαν  οοαί,) 

:.90,. Ὁμαχρο. 

{α σοἱ Ῥολμά πιο”. πανε ὀπίσω µου, Ἰζομθνίος, Ὑπὶρ., 
“ναᾶο χοῦνο πιο)”. Ἠε]ρ.,  ἆπαῦ Ἠσποῃ ασλέου πα]; Ὦο Ἰγοίίο, 

 Ὕοῖο]μο του πγ” Που. Ν. Ἐν η ὰ πο. " εΡ” 18 πο 
Ίοησον αξοὰ αξ α χοῇοχίγο γογΡ. 

ὁ «[ανονοδές” φρομεῖε. Του. (π οσο, φρονέω), “ {ο Ίανοι, 

{ο πού {πο παπά απᾶ α[οοδίοης προν.. Το βαγογ ” Ίνα πδι]γ ἐῑο 
Β81ηΟ 80Ἠ50 {ο8, 1ΛΟΥΟ 1ο ί]γ, "το γα]]ει ”), Ῥαῦ 1 18 οὐβο]οίο, «ΑΑ 
αἩ α]ίογμαίίνο, “ ᾖχοι τοσαγάσθε] 

κ αρ Ὠήπος οἳ ἀοἆ-- Πο (]ήπσα οἳ πιο ;”. τὰ τοῦ Θεοῦ-- 

τὰ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ οδ]εγ, 1 αἰτοί, Ῥοσίιγ, ΟαπιρΏο]!, ῶλοπα., 
1Κοπᾶ. « Πναῦ ” απά " Ῥο α[ίου  Ἠήηας,” αὖο βαρετῄποιΙ8. 

1 «το λἰπι ου οἷι, ἃ : 18, ποῖο. 
πι Α]90” 16 αἱ ΠΟΟΘΕΞΙΥΥ σιρρ]σπιση!, ἵπ. ἴ]ιο Ἡ, Ὑ. Τὸ Ίνας 

Ῥουπ. ἀνορροᾶ ὮΥ Ὀμανμο, Ὦσομγ, Ὠ]οῖς, Τὸ πνας Ῥουγοινοά [ου 
ΤἘγηάα]ο, αλά Ίνα ῬτοραδΙγ ἀσγ]νοα {9οπι ιο τοηάσιίπς οἱ Ῥδψα, 
α(ΠΠὰ πὰ 6ο γουπξξοί Γππιαα απ οὐπα ἀἱδοὶραής θυ1ς. 

α΄ «πλουγου νου]ά ;”. ὃς- -ἂν θέλῃ.. οσον, Ὁοῖς. 

ο (6 γγ]]] Ἰοβο ;. ἀπολέσει. ΙΑΤΡΟ. 
Ρ «μο:” οὗτοι πο {ονοο οἳ {μἱΦ ζσπποηςίνα{ἶγο αγ ο[ίοι 

Όο Ῥγοροι]γ Ῥγοβοηίοᾶ Ὦγ “1ο, Ῥτοπουποσᾷ γι οπηρ]ασίς. 19 18 
τοπονοᾷ ΌΥ. “Ίο,” « εἶιο” οἵο. (10. Υ.) Μαΐζ, 18: 292, 28. Τα]κο 

1 183: 20:28. ὅομῃ 4 : 41. Λος ἃ : 10, οἷο, 

4 « ψ] εανο;”. σώσει. ΤΗ] Ἱαπριαρο {5 νοσανάσᾷ αξ α Εππρί]ο 
ᾖθο]αγαδίοι οἱ ενας π]οι ἵς {ο {αΐκο ῥ]ασο {η {116 ᾖπ1το, 119πσθ, 
αγγ] 3 {6 ου στμαίσᾶ {ου « οἰα]] 5ο Βμαγρο, Ὀίσ]. 
τῇ 1 ρνοβῦ;”. ὠφελήσει. Ὑνακοί, Ίπομα, Ώμαιρο, 
541 Λο εἸου]ά ραί1”. ἐὰν κερδήσῃ. Ἠϊαῖς. 



ΠΕΡ αΟΡΒΡΗΕΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝαά ΤΟ ΜΑΕΕ.- ΟΗΠΑΕ. ΙΧ. σἹ 

κΙινα ζΑΛ1Π5) ΥΠΗΘΙΟΝ. 

πια, 15 Ἠο Β]ια]] σαῖη ο π]οῖ]ο 

Ψον]ἀ, απ Ίο5ο Ἠῖ5 ούη βοι1 ῇ 

9ἵ Οἱ ναί βα]] α τα σγο ἵπ 

οκοµαπσο {ον ϊΦ εοι] 

8δ Ίμοδοσγθν {ιογοίουο εἶα]] 

Ῥο αβ]απιοά οἳ πο, απά οἱ πιΥ 

νονςς, ἵπ ὑλ]ς αἀι]ίθγοις απᾶ βἶπ- 

{11 ροπογαδίοη; ος η αἱδο Πα]! 

ἴπο 5ο οἱ πιαη Ὦο αθ]απιθᾷ, π]σοη 

Ἡθ οοπιοῦι ἵπ {πο ρΊου οἳ 8 

Ῥαΐμου αΙ{Π 16 1οΙγ απρο]ς. 

ΟΠΑΡ. ΙΧ. 

ΑΝΟ ο παῖᾷ ππ{ο ἴλοπι, Ὑου]γ, 
1 βαγ ππίο γοι, Τ]αῦ ποιο Το 
βοπιο οἱ ἐἶοπι {αυ 5ίαπᾶ Ίθτο 
π]]ο]ι θ]ια]] πού ἰαδίο οῇ ἆδαί], 11] 

ἴ]λαγ Ίανο 86οι ἴο Ἰησάοπι ος 
6οᾶ οοπιο η ροπθΥ, 

2 Απά α[νοῦ βδὶκ ἆαγβ, ἆθδαβ 

ἰα]οἰ] το] όπου Ῥοίοι, απιᾷ ᾖαιπος, 

απά ὅοἱπ, απά Ἰθαᾷοία οτι πρ 

Ιπίο απ. Π]σ] πιουηίαίπ αραγῦ ὮΥ 

ἔλοπιβοίνο»; απά Ίο Ίναδ αἨς- 

βσιγος Ῥοίοτο οι]. 

ὃ Απά 15 γαἰπιθηί Ῥασαπιθ εἨ]τ- 

πο, οχοοσᾶ(πο πλ]{θ 35 ΕΠΟΝ; 50 

85 πο {π]]ου οἩἳ θα σαη ἸὙΙ{ο 

Ίλοτη. 

απβςΙς τΕΣΧΤ, 

Ν /{ [ή Δ 

τὸν κὀσμµον ὅλον, καὶ ζημιω- 
θ . 8 Ν Σ ως τ Ἀ / 

ἢ την ψυχην αὐτοῦ; η τἰ 
/ 3) 3 / Αν 

δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ; ὃξ ὃ ὃς γὰρ ἂν ἐπαι- 
σχυνόῇ µε καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους 
ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι 
καὶ ἁμαρτωλῳ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐ- 
τὸν, ὅταν ἐλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ 
πατρὸς. αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων 
τών ἁγίων. 

0ΗΑΡ. ΙΧ. 
. ι 4 

]καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, μὴν λέ- 
[ο] ο χ α ο 

γω ὑμῖν, ὅτι εἰσὶ τινὲς τῶν ὧδε 
/ Ν 

ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύ- 
’ Ἀ 

σωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι 
Ν Δ . 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυ- 
Α ΄ 

θυῖαν ἐν δυνάµει. 
Δ 

ὃ Καὶ μεθ ἡμέρας ἓξ παρα- 
/ ι) Α Ν 

λαμβάνει ὁ ᾿ησοῦς τὸν 'ΙΓέτρον 
9 Ν 3 ’ 8 Ν ι] / 

καὶ τον ᾿Ιάκωβον καὶ τον Ἰωάν- 
Ν 3 

νην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος 
ε Ν 2 ὁδο/ / ΔΝ 

ὑψηλὸν κατ ἰδίαν μόνους" καὶ 
µετεμορφώθη, ἔμπροσθεν αὐτῶν, 

καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 
στίλβοντα, λευκὰ λίαν ὡς χιὼν, 
οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύ- 

ἨΕΥΙΕΠΟ ΥΡΕΗΘΙΟΝ. 

πλο]ο πγοτ]ἀ, απᾶ 1956 11β 

σου] } ΟΥ πλαῦ ΙΙ] α πα ρνο δΤ 

αδ 8 Τ4ΠΒΟΠΙ Τ6Υ Ἠ{8 1ροτ]. Έ ου 58 

ποσγον 5]ια]] ο αβ]απιαᾷ οἳ 

11θ, απᾶ οἳ πηΥ ποτάθ, η {π]6 

αἀυ]ίοτοις απά εἰπ[α] ϱοπογα- 

Ποπ οἱ Ἰήπι αἶξο "τν]] ιο ΘοἩ. 

οἳ ππαη Ῥο αθαπισς, πλου Ὦθ 

οοπιθἠι 1π ο σοι οἳ ΠΒ 

Ῥαΐ]νας πνὶ{] {πο ΠοΙγ αηρο]ς. 

6ΒΑΡ, 1Χ. 

ΑΝΟ Ἱο βαἱᾷ {ο ποπ, "να 1 

Τ 5α” {ο τοι, Τμαί μονο α19 

8οπιο οἳ Ρίος5ο βἰαπάίηρ Ἠθυθ, 

πιο «ὶ]] πού {αβίο οἱ ἀθαίμ, 11 

Ώιθ6Υ Ίανο 5οοΏ {πο Κπσᾶοπι ος 

ἄοά οοπιο ση] Ῥοποτ. Απᾶ 

α[ίον αχ ᾖαγθ, ὧοδις ἰα]ςοί]ι 

γη ᾖΛύπι Ῥεΐθι, απἆ ὦαπ]θς, 

απά 9ομη, απά ]οαάθίμ ἐαιπ, πρ 

Ιπίο α Πρ] πιοπηἰαῖη αρατύ ΡΥ 

{παπιβοίνοςβ; απά 6 πας 1418- 

Πσιτοά Ῥείοτο ἔμαπι. Απά 15 δ 

«σαχπασπίς Ῥοσσπιο λήπίης, οκ- 
οθθᾶῖπρΙγ π]ζο, 1ο Απο; 

δφπο]ι α5ξ πο {1ος οἩ οατί]λ ος 

ε μήθ αὐτοῦ. 

μα «ροΠ],”. ψυχὴν. 

πλίοὰ 165 1ας η Υ. 9δ. 

β Τ ρίασο “ου Πίο" ἵπ 11ο πιατρίη οἳ ν. 
γ. 9δ. ὅομα 14 : 20. 

Σ «ταηδοπι 
Οαπιρῥο]!. 

ἀντάλλαγμα. 

Ῥοοιγ, Ὀματρθ, Ὀἷο]ς,, 

Ἰζοηᾶτ]ο]ς απά 6οππο οἴμοις Σομᾶο» ψυχή 
8 “Πίο” Ἱσνο απ Ἱη Υ. 81, αι ρἶνίης ἐλο Ίνονᾷ {ο 6απιο {οχοῦ, 

ΑΙόπουσ] 1 Ῥο]ουο ἔῑιο Ἡ, Ὑ. 16 ποουγαίο, 

Ῥ]οοπιβο]ά (Ληποίαί.), Ὦποπηδοῦ,ι 
Ῥο ους, “ Ἱιόδερο]ά,” ἴοο, 

τάς πγογᾶ: “Ίο Υαηδοπι ν]λαῦ Υ Ίατγ, Ίναν, οἨ ποοἰάοπῦ {5 {οη[σιίσά 
ππᾶ {η ο Ῥοπου οϐ πποίµον, {λουσ] Ίο πια ϱὐ]] Ῥο ἵπ Ῥοββοδ- 

Οαππρ., Ἠαἷκοί. α «ππο]γ” 

Ῥοσ]γ. 

Ῥ]ο]ς. 
οιν1Πασγ. 

πο λίπη” 

86 αμᾶ 87. Οοπιραῖθ 

ρ 
Δ8 

ΟαππρΏοϊ! τοππαν]κ6 οἩ 
15 ο αρρ]επιοῃί, 

” 5 6 ρπαγπιοηίς; 

6ο οἱ. 

ν΄ «λοςο βἰωπηο 

5 αγγ] πού {ᾳδίοι”. οὗ μὴ γεύσωνται. 

κα 

τὰ ἐάτια. 

ὃ 28, ποίο, 

τῶν ἑστηκότων. Κουά., Τ]οπ1,, Οαπιρ., 

Ὁματρο, ὙΠΓηικοβο]ά, 
Α5 {ής 16 {1ο αησπαρο οἳ ργοοίοη,  ν]]” 18 Πιο ρτορου 

παρὰ Ίπ ϱ0ΠΠΡΟΡΙΠοἨ ο0ΠΥΟΣΑ {1ο 1άοα οἳ 
Απ οὐ «ο, 1ο οᾳιἠνα]εηῦ οὗ παρὰ ειοπ]ά πού Ὦο ἠαβοίκοι 

Όοπιρατο οἩ. ἃ : 19, ποίο, 

Ὑ/οβίογ, Κοιᾶ., Οαπιρροϊ!, Ὀῖσῖς,, 
εἶοπ; Ὀμὸ Ίο αἱ ναγς οχοµαηρο νἨαί Ίο Ίανο {ου γμαῦ τνο Ίιωνο 
πού. 1 α πιαμς Πίο Ὦο αοἰα]]γ ἰαίκομ, 16 ἶς του Ἰαΐο {ου Ῥατίοι- 
Ἱπρ.”. Ῥνοίβομ, (ἀντάλλαγμα, ἴπ οσο), “ Τοπίο ἀορτοπιρία οδὺ 

οκ το(σπιίίοηθ 5ΘΙΥοΥΙΙΠι, οὗ ἀντάλλαγμιά θδὺ ϱγοί ὑπ γεεπιτοη1ς, 

ἨροναΙομίς α πιουίο” Τγηάα]ο, ΟταἨ., ἄαπουαῃ, “το τοῖθοπι 5 
βοι] ασαἰπ.’ 

Μα φη]---ὂο αθἸαπιοά ;”. ἐπαισχυνθήσεται, 

Οαππιρ Βματρο, Ἰγαἷοί, 
ζεπᾶ., Ὀἱοἰκίπβοη, 

Ῥοο)ψ, Ἠλοίπι, Ἠου. 8ο (10. 7.) Μαϊζ 21 181 28 «ὃς ο : 95. 

Ματς 11 τ-", οἱ, 

Γ «ηχο: ὧς, Ιζοπᾶ, Ὦακοί, Ὠϊοἷ. Θοο οι. 8 : 24, ποῖο. 
6 «ρολ απ; οἷα. μοξίογ, Ὀϊοῖς,, Ἐοπᾶ,, Ἐοῦ, Ἀνοίβο]., 

6 ρμα[ἰς νο 9, Ἐν {ος απο ;”. Βραη. απᾶ Τρος,, 6 οπαίθς;”. ΤέαΙ., 

ταν”. Υα]ς., Μοπί, Ὠεσᾶ, “ φαί.” Ας: οἷα ἵ6 οΙ]ρίίοαΙ {ος 
οἷα ἐμάτια, ἴιο αἀά{ίοῃ οἳ « έἶιοπα ” αἲ ἐἶνο οπᾶ οἱ {ιο ΥθΙΒΟ 18 

πΏΠοροςἝαῦΥ. 
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ΚΙΝ ζΑΜΕΡ) ΤΕΠΒΙΟΝ. 

4 Απά λοιο αρρθαγθᾶ ταπίο 

ἆ1θπι Ἠ]]ας, πι] ἸἼοβθ: απᾶ 111ογ 
που {α]]πο π{]ι 6οβι18. 

ὅ Απά Ῥοΐου απςποιθᾷ αιιά δαϊά 

{ο ὀθδας, Μαρίου, 16 ἶ5 σοοᾷ {ον τς 

Το Ῥο 6ο: απἆ 16ύ π8 τηα]ο {ηνου 

ἵαροιπασ]ος ; οπο {οτ ορ, απά οης 

{ου Μο5ος, αηᾶ οπο {0Υ Εας, 

ϐ Έοτ 11 πηδύ ποῦ π]αί {ο δα: 

{ου {6γ ὪΎοχο βοτο αῇαἰᾷ. 

Ἱ Απά Όιοτο Ίνα α οἷοαᾶ ναί 
ογοιυςἹαάογγοᾶ ᾖἶθιη: απά α τοῖοθ 

σαπιο οτί ο{ ἴμθ οἱοπᾶ, 5αγΊπᾳ, ΤΗ18 

18 1ΙΥ Ῥο]ογοά Φος: σαν 1111. 

6 Απάᾶ ϱπάᾷοπίγ, π]ιοη {αγ αά 

Ιοο]εοᾶᾷ τοαπᾶ αὐοταῦ, {ου 581 το 

11 ΑΠΥ ΤΙΟΥ6, 54Υ6 ἆθδι5 οΡΙΥ 
πἰθ {Ποπιδοίνος. 

9 Απά α5 {16Υ οαπιο ἄουη {γοπι 
Όλο πηουηίαϊίη, δ οματσοά ΊἼιοπι 

Όμαῦ Τ16Υγ 5Ποτι]ά ο] πο πια πν]αί 

Ἠηπος {ου Ἰαᾶ 66οη, 11]. 1ο 9ο 
ο{ πιαΏ νουο τίδου {9οΙΏ 1ο ἀσαά. 

απΡΕες ΤΕΣΧΤ. 

ναται λευκᾶναι. καὶ ὤφθη 
αὐτοῖς ᾿Ἠλίας σὺν Μωσεῖ, καὶ 
ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ ᾿]ησοῦ. 
ὅ καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει 
τῷ ᾿]ησοῦ, «Ῥαββὶ, καλόν ἐστιν 
ἡμᾶς ὧδε εἶναι. καὶ ποιήσωμεν 

Δ ο) Ν / Ν 

σκηνας τρεῖς, σοὶ µίαν, καὶ Μω- 
σεῖ µίαν, καὶ Ηλία µίαν. Ὁ Οὐ 

ΔΝ / { / ω Δ 

γαρ Ίδει τί λαλήση: ἦσαν γαρ / 
ἔκφοβοι. ᾖ καὶ ἐγένετο νεφέλη 
9 ΄ 9 ω νο 3 ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς καὶ ἦλθε 

Ν 2 Αα / / 

φωνη ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, 
ο εΝ 

Οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς µου ὁ ἄγα- 
/ 3 α 3 / 8 ν 

πητος' αὐτοῦ ἀκούετε. ζαἱὶ 
»../ ι / » / 

ἐξάπινα περιβλεψάμενοι, οὐκέτι 
5 Ν ΔΝ ο 

οὐδένα εἶδον, ἀλλὰ τὸν ᾿]ησοῦν 
/ 9. - 

µόνον μεθ ἑαυτῶν. Ὁ ἹΚαταβαι- 
/ Ν ὧ Ν ο 

νόντων δὲ αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὅρους, 
διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ 

/ Δ - Ν ο 

διηγήσωνται ἃ εἶδον, εἰ μὴ ὅταν 
εν « ο 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν 

ΠΗΕΥΙΡΠΡ ΥΣΗΡΙΟΝ. 

αγλ]ίοη, Απᾶ ,θτο αρροαιοά 4 

{ο παπι ἸΗ]α1, π ΜΟΡΟΣ: 

απᾶ 116Υ πγοτο {α]]απο ψὶ{] ἆο- 

816. Δπᾶ Ῥοΐου ᾽απαποιτίπβ, ὅ 
1111 ο ὅὧοδας, «Παδδι, 165 18 

σοοᾷ {ον τι 1ο τοιηαϊπ Ἠονο: 
απ{ ]6ἱ τ18 ππα]κο Ίηχου "Ῥοοί]ς; 
οπο {01 Ὠπορ, απ οπο {ου Μο56Ρ, 
απά οπο {ου Τα. Του Ίο ϐ 
"]ηθῖν πού π]αῦ {ο βα”: 1ος 
{16Υ ποιο οοτθα{Ιγ {ἰαυηβος. 
Απιά ρ1θνθ ο8πιο α ο]οιά ο Τ 
ονοιςηαᾶοιοᾷ Ίιαοπι; ναπᾶ α 
γοῖοο οαπιο οτί οἱ νο οἰοιά, 
εαγίπα, ΓΗ15 ἱ8 πι Ῥοἱογοᾷ ο: 
Ἠσαν ΕἨῑπ,  Απά βαάεηΙγ, τοη ὃ 
Ἰοο]ῖπα του, "1οΥ πο 1οπρες 
βαν ΑΠΥ 016, "οχοορύ ὧᾖ6δαβ 
α]οπο ηά{] ᾖποπιδο]νος. Απά α5 9 
Ώιογ οαπ1θ ἆουη Ἡοπι 1ο ΙΠΟΙΗ- 
ἰαΐπ, Πο ομαγσοᾷ μοπι ἐμαῦ {11οΥ 
εριοπ]ά ποἰαίο "ἴο πο οπο "λα 
[πογ Ἰιαά 8οος, 1 ιο Φου ος 
ΠΙΑ "Ελοι]ά Ίαγο τβεη [οπι 

10 Απᾶ Ώιογ Ἱορί Πιαί φαγίπσ]ἀναστῃ. 3 καὶ τὸν λόγον ἐκρά-]1]ιο ἀοιᾶ. Απά {οΥ Ἱκορί Ὠιαί 10 

ἃ « τη]Ιίοὴ ”. Λλευκᾶναι. Τοσμγ, 1 ομάνίοῖς, ἩΝ οβΙοΥ, 1Ἠοπ1βοῦ, 

Ὁμαιρθ, “ Ἠμίίο ” 18 πο Ίομροτ πβοά α5 ο Υου), 

{ ««ρηβγοιίησ:”. ἀποκριθεὶε. ἸΚοπᾶ., ἸΝοδΙογ. , Τεν “"Ρἱ0- 
ποηῦ Ία ραχο]ο ;”. Όρου. Του,  ἑοπιαμάο ]α ρα]αῦτα.” 

} «ρα ]ι ! λόγει. Ἰζοπᾶ. 

κα Ῥαυρί Τμ Πομιον Πῑ]ο (ΜοναΙἰγ, “« ἀτοαῦ 010”) Ἰας 
πο ΦΊοΡεΥ ογιίνα]επὲ 1α ον Ἰαησπασο, Ἠοῦ. τοπαγ]κα: “Τι Μαν, 
25 : 8, ἵέ ἵ6 εκρ]αἰποᾶ ὮΥ καθηγητής---Ίπ ἆοἶ 1 : 98, γ διδάσκα- 
λοε---ἴπ τοίσγοπος {ο 165 15ο αξ αι []6, Υη{1ιου ἴἶαη Το Μἰρηϊβοαθίου” 
Τό 19 ἀεοπισᾶ Ἰοδέ, Ί σοπ{ουπηΙϐγ {ο {ο ρεπογαί πξασο ἵπ 11ο 1). ., 
10 ἑχαπείογ Αλία πνοτᾶ. ΊΤ]ιο Αροβί]ος Ίναγο οαγραά πο ἴο τοσθῖνο 
εί 416, Ματζ. 25 : Ἴ,8. Θο Τοοἳγ, Οαπ1ρ., Θηα1ρο, 

1 «ο γοπαίης”. εἶναι ἈῬ]οοπιβε]ά ου Μα 114 (Ν. Τ. 
Ῥίο]ς,, Ἡ αἷκοί,, {ο αίάς ;”. Οαπιρρο], “ {ο βίαγ.” 

πα Ῥοο/ί1β 3 σκηνὰε. Ἑ]οοπιβοιά οἳ Μαδ, 11 4, “ Ῥοοί]β 
οοπιροβοᾷ οἳ Ώχαπο]ιος οί 19986, 5ιιο] 5 ουο Ἱαςί]γ ταῖεοά {0 
{οπιροταῦγ ῥιήροξος ὮΥ {πανοίοιβ, απά Βι1οἩ αβ Ίνογο χαἱθος αἱ ιο 
[οᾳςῦ οἳ {αῦογπασ]ο. ΟαπιρΏο]!, Ῥοἰίηπδου. “ Ποοίις οσσα8 1η 
(5. Υ.) ση. 88 : 11, Τονίθ, 28:42, 489. ολ. 8:14, 10. η αἱ 

Έιαβο 69505, ἴ]ιο Βορῦ. πα σκηνή. Ἠοῦ.,  Ῥοο[]β, ας Ὀ]{ ος 6ἵοοι 
Ῥομσ]ς απᾷ ιο 11ς6, α δοοί1ι 

5 ηου ” ᾖδει. Ἰζομᾶ., Ίοβ]σγ, Ὁμανρο, Ἰαἰκο, ο εί” 

ἶ6 οὐβο]οίο, 

ο “ αγθα!]γ ἰογηβοά |” ἔκφοβοι. Ἠοῦ. Τιοπα., “ οχοθοᾶ πρ] 

{ουήβσᾶ.” 

ΜΕΥΥΟΥΟ Ρεγοι/διις. 
Ἐκ 18 Ἰπίοηβίγο. « Φογο” 15 ορβο]οίο. 

ΟαπυρΏσ]] α5 “6ο {ου]βος,” 
Ἑτοίδομποίάον, 

5 4 λογο οΆΠΙΟ :”. ἐγένετο. ἩοδίοΥ, Ἰζαπᾶ., ποπι,, Οαπιρο]]. 
ΤΠής 16 α- ΟΟΠΙΠΙΟΩ χοηάθιίης οἱ ἐπί νου (π ἐ]ια 10, Ὑ.) π]ογο ή 
Ίναβ Ί]ιο 6οµςο οἱ ον, {ο οοππο 1ηξο οχἰδίθιος,” “ {ο ὄευοπιο ΑΏΥ 
πρ.” Βου Ποῦ. Του, “ο κατ” Ὥσ]ς,, « ἆααν Ἰοναστη 

γα1ς., Ίναρ., “ [ποία οδύ ;”. Του, “ Υίπο (ππα 10ο). 

α 0Ἠ ]οο]ης τουᾷ ; σπιριβλεψάμενοι. ΈῬοςῃγ, Ιζοπᾶ. 
Σα ΏΙοΥ πο Ίοησου 6Η’ ΠΗΥ 0Η0/”' οὐκέτι οὐδένα εἶδον. Ιοπᾶ., 

Ὠϊαις. Β. Ἐν. “118 πο γἰνουύ ρ]ας ροβοπΏο 1’ Βσσα, Ἠπαδ., «« Ἠθιι 

απαρΗας νάσγαπὸ αποπι(ασπα.” 
3”, 

5 αρχοορῦ;”. ἀλλὰ. Τής ραγίοιο 15 αβοᾷ [ον ἀλλ ἤ, ““ οἴἶναν 

Ώνανρ"  οκοορί”. Ῥ]οοναί, (Ν. 1) Ἐου, (ἀλ ἤ.) Κομᾶνίαῖς, 
ἁραῦ νο ο, Έτ απο: 10οἨ, « εἶπο;”. Ώο Ὑγοίο, « βοπύονη.” 

ε βμοπ]ά χο]αίο;”. διηγήσωνται. Ἰαπά, Ὠία]ς., “ {ο χο]αίο,” 

ΑΦ μίς γοῦ Ίχαβ ἔλο 6οµ5ο οἳ πιατταἰύιᾳ, ἀεο]ανίις ἵπ ἀοία], “«το- 
Ιαἱο” 18 απ πρρτορήπίο τοπάσίησ. 16 18 ὅἶνις ἀἰσὑπραίφμοί {τοπι 

οἴμου νοι05, Υο] αγο ὑραπο]αίοὰ “ {ο {ο]] ” 1π {1ο Ὦ, Ύ. ας, 
Ἔσσα, Οαβία],,  παγγατοηί 9, Ελ,  τασοπίου,’ 

το πο οπος” μηδεν. Ἰομάμοῖ, Ῥοσῦγ, Ὕγαἷαί, ὉἹανρο, 
Ῥσσα, “ ποπιαὶ ς” Ὑπ]ς., “ (16) οπἱα παπα ς”. Οαθία].,  (πϱ) οί ς 
ῶρου,, “ παᾶίο :” Θ. Βλ. « πο- -ᾱ- ΡοΓβοπηο” 

Ἱ ανα)” ἃν  Κοπᾶ, Οππιρροϊ, Ὠ]αῖ,, Όμαιρο, Ἴοπηδοη, 

ὙΜαἱκοί Ἑ. Τν., “ο απο.” 

Ν «ρ]ου]ά Ίαγο τοι!” (ὅταν)---ἀναστῃ, 1ο αονδὺ δυ)]. 
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ΚΙΝα ΑΜΠΡ) ΥΠΗΒΡΙΟΝ. 

πἩ {θηιβε]νας, αποβοπίηςσ 9Π0 
ψΙ{ῃ οποίον πγ]ιαῦ ιο τὶδίπο {ΓΟΙη 
ἴιο ἆθαᾶ ε]ου]ά πἹθαη, 

11 Απᾶ 416γ αξ]κοᾷ Πήπι, βαγΊτς, 
ἨΤΗΨ δαγ {ιο βοτῖρθς ναί Έ]ίας 
πιιιδύ Πνοί οοπο 2} 

12 Απά Ἱιο αηβπονοά απά ἰο]ά 
Όποπι, Ἐ]ας γαν]γ οοπιθί]ι ται, 
απᾶ τοδίογοί]ι αἲ] (ποσα; απάἆ Ίου 
16 ἵδ Ἱυτ]θοη ος ο Θοπ οἳ πιαη, 
Όλαῦ Ίο πιπθ ϱπ{ου ππαπΥ ]πσς, 
απᾶ ο 5εύ αὖ ποιισ]ι{, 

15 Ῥαΐ Τ αγ  ππῖο γοι, Τ]αῦ 
ῶμας ἶ5 Ἱπᾶᾷορὰ 69116, απ 11ο 
Ίμανο ἆοπο ππέο Ἰπι υ]αέκοονον 
{που Πρίθᾶ, αξ 16 ἶδ που οἳ 
μΐπη, 
14 Απᾶ πο Ίιο οαπιο {ο Λὶς 

ἀϊδοίρ]ος, ηο δα1ν α ογοαῦ τη] ἡ πάς 
αροαῦ {ποπι, απ. ὧιο βου1θος ᾳ1σς- 
οπής αγ ἐ] ὀλοπι. 

16 Αιᾶ βίγαἱοίγαγ αἲϊ Όνο 
Ῥοορίο, π]θι μου ἸῬο]ο]ά Ἰπι, 
Ί9γο ογοα{1γ απιαποᾶ, απά ταπηίηο 
{ο Λῖπι, 5α]ιτοᾶ 1ήπη, 

Ὡ] 

σπΏΏκ ΗΛ, 
Δ ε ΔΝ - 

τήσαν πρὸς ἑαυτοῦὺς, συζητοῦντες 
Ν . 9 . 

τί ἐστι τὸ, ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 
Ν / 

13 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν, λέγον- 
4 

τες, Ότι λέγουσιν οἱ γραμµα- 
α / - - ο 

τεῖς, ὅτι ᾿Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶ- 
ε Ν 5 

τον; 3 Ο δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν 
3 - λ Ν Αν 

αὐτοῖς, Ηλίας μὲν ἐλθὼν πρὀ- 
- , 9 - 

τον, ἀποκαθιστᾷ πάντα" καὶ πῶς 
4 Δ ελ ο γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀν- 

/ -- ή 

θρώπου, ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ 
3 .ν ὃ ο Δ / ς 

ἐξουδενωθῇ. ἀλλά λέγω ὑμῖν, 
ὅτι καὶ Ἠλίας ἐλήλυθε, καὶ ἐποί- 

». ο 4 2 / λ 
ήσαν αὐτῳ ὅσα ἠθέλησαν, καθως 

/ 

γέγραπται ἐπ᾽ αὐτὸν. 
Ν χ Ν 

Καὶ ἐλθὼν πρὸς τοὺς µαθη- 
Δ 3 σ/ Ν Ν » 

τᾶς, εἶδεν ὄχλον πολυν περὶ αὐ- 
ΔΝ - - 

τοὺς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦν- 
ο / - 

τας αὐτοῖς. καὶ εὐθέως πᾶς ὁ 
/ Ν Ν / 

ὄχλος ἰδὼν αὐτὸν, ἐξεθαμβήθη, 
/ 

καὶ προστρέχοντε ἠσπάζοντο 

ἨΡΥΙΡΡΟ ΥΤΕΒΠΡΙΟΝ. 

ραγίπρ; τίο {θπιβονθς, ᾳπθβΏῖοΏ- 
ἵηπσ Ιλ οπθ αποί]ον π]ιαί ἐμαῦ 
πιοαπί, Το τίδο {Τοπ ιο ἆθαᾶ. 
Απ ἴιαγ αδ]κοᾶ Επι, 5αγΙηΡ; 
ΣΥΥΗΥ 5.Υ [ιο βοτίροβ, ὑιαῦ Β]]- 
18] πιιδῦ ἄχβδί οοππθ7 Απᾶ ο 
αΏβποιθᾷ απᾶ 25.4 {ο Ίμαπι, 
Ἠμ/]αὴ «πᾷθος οοπιθί] Πταῦ, απᾶ 

γοβίογεἰλι ο]] πρβ, απᾶ που 1ΐ 
15 πχ 1{ύθη οἱ Όλο ΦοἩπ οἳ πια, 
Όναί 11ο πιιςῦ βίος πΙαηΥ {μ1πρς, 
απά Όρο ἀαρρίδοᾶ. Ῥαὸ 1 6αΥ ὗο 
του, ναί Εμ] «Παν «Ῥούμ 
οοπιο απ "ἐλαί ἳλπογ Ἠανθ ἄοπο 
{ο Ἰήπι π]αίονον {1ου ποπ]ά, 
ας 165 16 πυν]θοη οἱ πι. Απά 
πλοι Ίο οαπιο ο ἔμῖς ᾷ1δοίρ]ςς, 
ο βαν α οιοαῦ ονοπᾶᾷ αροαί 
Όποπι, απά ο 5οτ]1ρος αποδίίοι- 
Ίπσ πι  {ποπι. Απά Ἠπηπιθ- 
ἀἰαίοΙγ αἰἱ ιο οιοπᾶ, πο 
Ώιαγ Ῥομο]ᾷ ήπια, ποιο ϱΥοα{1Υ 
απηαπθᾶ, απά "ταηηῖης {ο ῥνπι, 

--ᾱ ] 

π]θι ὅταν ἵδ οᾳπϊνα]οπύ {ο ος εοσοιᾷ {αὀ. ος {1ο Γγπι σἩ- 
αοβιηπι οἱ ο Παπ. Βαάπι,, 6159 (πι. 16). που, ὃ 55 (8. ὐ. 9). 
Δ8 απ ο]ἰουπαξίνο τοαζίηρ; (ὔἱιουρ]1 Ίοες ὀχασθ), “ Ἠαᾶ τ]δου.” 

.. κ {ο {μοπιβο]νοβ;”” πρὸς ἑαυτοὺς. Τ18 Ἰάϊοπα οἳ ος” Ίαηρπασο 
ἁσπιαπής “19” Ἱπ 6 σα5ο, [ου “«Ἱκορί Θο Που. (ο ἰοεο), 
κρατέω, “' Ὑνλαῦ ναί πιορηῦ, Το χῖδο Ποπ ιο ἆθας,” τὲ ἐστι τὸ, 

ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. Ἔοσ]γ. 
ιο ϱ1θΕΏΊοῦ πγΙ{]ι νο ΑΡροθίϊο πας, η Γμαί ἀἱᾶ ἴῑιο Ίαπσπασο οἱ 

ὀσβης εἰσηί[ψ, ση ο βρο[ο οἳ ΐς οπη γθβιγοσίοη ἤνοπι ο 
ἀεαᾶ Ἱ Ὑγμαῦ ἆῑά Ίο πιοαη Ὦγ {πο ραγίπᾳ, “Το τῇδο ᾖοπι {1ο ἄοπά ὃ” 

Ἔστι Ίναβ Ίθιο {ιο 6οπ5ο οἳ “ {ο πηθαα ”. ος " βἱρηί(γ” απά πιαΥ Όο 
Ῥτοροχ]γ χοπᾶσγοᾶ Ὦγ ο ἱππροχίοοῦ Ίεησο, Ἠοῦ. (ἐστι) Τὸ 18 
οΗρίΐσαὶ {ου τὸ ῥῆμα. Ἰ]οοπιβα]ά (ὔν 1οεο) 5.5, ' Ὑλαῦ ὦοδιις 
τηοαηῦ ὉΥ αθίῃς {γοιη πο ἀοαᾶ,”--- που (1. θ, νο ΑΡοθζ]σβ) αῑά 
πο ᾳποςθίοη ἔ]ιο οποια] τοβαιγοσξίοτα, π]ήσ]ι αἲὶ Όαῦ πο Θαᾶάιι- 
6ος Ῥο]ἱονσά.”. Ὑπ]σ., “ φαἰᾷ οβεοῦ: Οππι α πιονζα]ς χοβπγοχογῖ ιν” 

Μοπίέ, « αλά οἱ, δν πιουαῖς γοβιραιοῇ””. Ένα. “ απἷᾷ ορεοῖ 

Ίου φιωά οὐχεγαί, 15 που αιίς 1οβαυρονο.”. Τήον., από βονία α5ο ἆο 
τοβηβοϊέαν 4ο οπίνο 198 ππαογζοβ”. Ώο Ἰγοίίο, “ας Ἠοίςςί ἆαδ: 
Ὑομ ἆθι Γοδίοη απ{ουθίο]οι ἳ 

ΣΝΙΨΛ” Ὅτι ιο ἀ Ποια] Ῥοβοπίσᾶ Ώγ Ενία ρανίλο]α 

µας Ίοπο αἰὐνασίοά {πο αἰθοπίίου οἳ ους απᾶ ἱπίονρνοίοις. 

Κιπαθγοις ορη]οσίηνα] χοπᾷίηρθ {οπηοᾷ οἩ 4ἱιο βαρροβοά ἠποιγία 
φοη δαγιώπ, Ώανο Ῥουα βισροβίσᾷ απά το]ροίσά. Νο βαὔβίαοίοτΥ 
τοβ]ς Ίας γοῦ Ῥεοῃ ταασ]οᾷ. Ὅπάον {Ἴορο οἰγομπηβίαποσς, 1. ἆο 
ποῖ ἀῑδίινὮ ιο τοπύσνίηο οἱ {λο Ἰ, Ὑ. Τ 1οἱΐονο, Πούουου, ἐ]ιαί, 
118 18 ο 6089 ἨΊομ ὅτε ἵ οΠἰρθίσα!, απά Εἶναί 6οπιο βἰονὲ Ῥ]ναςο 

{8 απάσιθίοοά Ῥοίοις ὅτε, 5ο ἠἶναί ᾖἶνο ιουσλς ἶς εαρείκη(ία[γ, 

“ΥΝΙΨ ἵς 10 ναί 1ο αοτίῃος εαγ,͵ οἷο. Φε6 Ἡοοβονεη, ὅτε, 11. 
ρ. 1968. Τρ πηαδὺ ο νοραχᾶσά αξ απούμογ εοπ]εσίι6, ΒΚ. ϱΥ. τέ 
ἐστι ὅτι, 

1 :.6 ϱηίᾳ ,”. εἶπεν. ἸΝαἷκοί, Τ]οπι., Ό]ωωρο, Ὀἱοῖς. ἘΤΠίς 1 1ο 
πδιια] τοπᾷσσης οἳ ἴιο γοιὈ ἵπ {πο 1. Ὑ. 

. ϱ]ηᾷοσᾶ :"'. μὲν. Ιοπάνίοις, Ῥουμη, Ὑακκαῖ,, Ὠ]οῖς, Ὁματρο, 
Ίλια, Ἰ{ομῦ., Όσσα, Ώνας., Οαδία],, “ απἰᾶσπι.” 

Το ἀορρίςσα 3. ἐξουδενωῦῃ. Ἀοῦυ. Οαπιρρα], “ο οοἩ- 
ἰοιηηος ὁ Ἔο κο αὖ πουρ]ή 16 οΏβο]οίο, 

ο η{1 ο0πηο ;”. ἐλήλυδε. Ἔλοτι. ποιο ἵ6 πο ποορβεῖϊγ {οΥ 

ἠσραχήης Άοπι νο δια] εἰοπίβοαθῖοα οἳ Ὠιο Ῥογσοί. Έσσα, 
Έγαβ,,  γοπ]ςρο,”. Φου ΟἩ, 1 : 98, ποῖο. 

4 α Ώροέ]- -αμᾷ ς καὶ--καὶ. Που. (καὶ) ἩΝαἰκοβο]ά, Ὅοσ]ι}. 
Μαπγ Ἰαΐου Ἔπα, ἰναπε]αῖους ογο]οοῖς ἴ]ιο ναί κα). 

9 ἁ{ἠαί ἨΝαικο, ΌΟπν άΐοπι ἀοιπαπᾶς ἐ]μίς αιρρ]οπιεπύ, 

Ἐν. « οὐ ο 1]ς Ἰαἱ οιὲ [αἱ οἷς, 
Γ α {ον πνου]ά:”. ἠθέλησαν. ἘΠΙΒ 15 α 6ΟΠΙΠΙΟΠ 1οπάΐπᾳ οἳ 6οπιο 

Ρα86 ἴοηδος οἱ νο γοιὮ, {π {ιο Ἡ. Ὑ. “Το Ηδύ” 18 ομοΙοίο, {π 
νο βοηΏςο ἀοπιαπᾶσά Ίοιο, «Α5 απ αἰἰομαθίνο τοπάσνίης, “{1ογ 

ἀοβῖγοᾶ. Όο Ῥοσἳγ, απά Ὦ. Ὁ., Μαι] 9 : 95. Το, 8:20: 

10 124. ὅομπ 16 : 19, οἵο. 

ἔ α Ἰήαρ Γοὺς, ἴνο ατἠοῖο, ἶ5 αξεᾶ Ἡονο ἵπ ἴ]ο 66ηςο οἱ 3, Ῥοξ- 

φορρίνο Ῥγοποιπ ; οἨ, {ο 6ροαίς πιοῖο αοοιτα{α]γ, 16 πια Ὦο ργορου]ψ 
χομᾷσγοᾷ Ὦγ α Ῥοββοβοίνο Ίπ ῤπα]]δ. Έθησο, 16 αλοπ]ᾷ πού Ῥ6 
Ῥηπ{οῦ α5 α 5αρρ]σπιοπί, Ιάλπου, ὁ 244: 4. 4503. Τ. 

Ν΄ αππιοίαίο]γ.”.. Όσο οι. 1 : 10, ποῖο, 

Ι αγαμπίης {ο πι)”. προστρέχοντερ. 
Ἰουῦ ο πρὸς, 16 βιιοπ]ᾶ ποῖ Ὦο ἑέαίοίσαι. 

β. 

ΑΦ {ο {8 ἐμο οᾳπἱγα- 
Βοο οἱ. ἃ : 19, ποῖς. 
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ΚΙΝα ΑΜΗΒ) ΥΡΗΒΙΡΝ. 

16 Απᾶ Ίιο αθἰκοᾷ {ο 5οι1ροβ, 
Ἠπαί αποδί]οπ γο αγγ] (]ι ἔνοπη ὃ 

17 Απᾶ οπθ οἳ ἔλο πα] ζπᾶο 
αηβπογθοᾶ απᾶ σαϊᾷ, Μαβίου, 1 Ἱανο 

Ῥτοιρ]αῦ ππίο ορ πΙΥ 80, πλ]ο] 
ΠαἴἩ ο ἅππιο ορ] ὀ; 

1δ Απά π]θνθβοσγον 16 ἰακοαί] 
Ἠΐπι, Ἰθ ἰθαγοίῃ Ἠϊπι; απᾶ Ίο 
{οαπηοίμ απ οπαδ]μοί]ι πι Πής 
1οοίἩα, απᾶ Ῥρίποι απασ; απά 1 
Βραίκο {ο ἵγ ἀῑδοῖριθς Ί]αῦ 116Υ 
βοπ]ά οαξὺ 1] οαῦ, απἆ {16γ 
οου]ᾶ ποῦ. 

19 Ἡο αποπογοίι Πππ, απᾶ 
βα1ζμ, Ο {π101]θ5ς σαπθτα{ΊοΆ, 1015 
Ίοπς β]α]1 Ἱ ο ση γοι, Ίινοτ 
Ίοηρ 561 1 επῇου γοιῖ ἘΒνίπρ 
Ἠΐπα ππίο 1η9. 

20 Απάᾶ Ώιογ Ὀνοιρ]λύ πα πηζο 
Μπας απά Ὑλοη Ἡο δαν ἸἨπ, 
βἰμα]σ]ίναΥ ιο δρ ἰατο Ἠϊπι; 
απᾶ 16 {α]] οπ ἴο ϱτοιπᾶ, απᾶ 
ν/α]ουτοᾶ, {οαίηο, 

21 Απά Ἰο αξἰκοᾷ 5 {αΐμου, 
Ἠουν Ίοηρ 18 1{ ας. 8ἶποῬ Αλ] οαπηθ 
πηίο ἸΗπιῇ Απᾶ ο εαἰᾶ, Ο6 α 
οη]ά. 

/ 

αὐτὸν. ᾖ1δ καὶ 
. / 

γραμματεῖς, Τι 
αὐτούς; 

/ ” 

ἔχοντα πνεῦμα 
ν Ἀ Ν 

ὅπου ἀν αὐτὸν κ 

Ν 3 { » 

τοὺς ὀδοντας αὖ 

19 «0 δὲ σαγ. 

λέγε ω 

πότε ἀνέξομαι ὁ 
Δ { 

τον προς µε. 

»./ 

αυτον) 

. ο) 

γονεν αὐτῳ; 

αββῦς ΤΕΣΤ. 

1 Καὶ ἀποκριθεὶς εἷς 
. - ) ον /΄ 

ἐκ τοῦ ὄχλου, εἶπε, 4ιδάσκαλε, 
) Ν ο.) / 

ἤνεγκα τὸν υἱον µου πρὀς σε, 

/ 

αὐτόν' καὶ ἀφρίζε, καὶ τρίζει 

ται" καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου 
ϱ δν 5 ΄ ΝΔ ) 1/ ἵνα αὐτο ἐκθάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυ- 

Ὢ γενεὰ ἄπιστος, έως 
πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; 

» ΔΝ Ν . / Ν Δ » 

αὗτον προς αὐτον' καὶ ἴδων αὖ- 
Ν 9 / Ν . . / 

τὸν, εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν 
Ν ω - 

καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς, 
ἐκυλίετο ἀφρίζων. 
ρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ, Π0- 

/ 

σος χρόνος ἐστὶν, ὡς τοῦτο γέ- 
“Ο δὲ εἶπε, 1ῇαι- 

ω 
ἩΠΝΙΡΕΡ ΥΡΒΗΒΡΙΟΝ. 

5α]πίοᾷ πα,  Απάᾶ ο αθ]ἰθοᾷ 16 

Όιο βοι1ρος, Γ]ιαῦ να19 79 απθβ- 

ὠοπίηρ πο] {μοι Απά οηθ 

οἱ ο ογο/ά απ5ποχθᾶ ας] ϱαἱά, 

κΤραομαν, 1 Ίανο Ῥτοισ]ᾗύ {ο 

{οσο πιγ 80Η, Ἠ]ιο ΜαίἩ α. ἆππιρ 

ρῖτ6; απ Ἰ/]λογουου 11ο ἰα]κοί]ι 

πι, θ 1άας]ιο(]ι Ἠϊπα ἄοπῃ, απά 

πο {οαπποίι απᾶ "οηπάοία Ἠὴ5 

ἰσού], απιά ρἰποίμ απαγ; απά 1 

βρο]κο {ο ἴ1γ ἀῑρδοῖρίος "ίο οαδῦ 

Πΐπι οπ6, απ {ου οοπ]ᾶ ποῦ, 

Λα ο αηβγγονοίἩ οἱο (παπι, απ 

ασ, Ο. ρπηροµονίηρ ϱοπογᾶ- 

ἄρμ, Ἡουυ Ἴους ενα] 1 Το σύ] 
γοι, Ἱου Ίοηςρ απλα] 1 ρου 

πο γοιί ἘῬνπρ Πήπῃ {ο πιο, 

Απ ου Ῥτοιιο]ιὸ πα {ο Πάπα 

απᾶ νλον 11ο ααἲν Ἠ1Π1, Ἱπππηθα]- 

θἰο]γ ἴἶνο βρὶτΤέ :οοπν]βοᾷ Ε1πῃ; 

απά ο {ο]] οἩ ιο ογοιμ6, απά 

γο]]θς, {οαίηρ, Απά 1ο αρ]οᾷ 

μῖς {αΐ]νου, Πουή ἶοπο εἳς 16 βἱησο 

Ώμβ "ΟςΙΠΟ οἳ. ΠΠ Απά 18 

8 

ἐπηρώτησε τοὺς 
ο Ν 

συζητεῖτε πρὸς 
17 

ἆλαλον. ᾖὃ καὶ 

αταλάβη, ῥήσσει μπι 8 

”ν ΔΝ / 
τοῦ, καὶ ξηραίνε- 

ἀποκριθεὶς αὐτῷ, 
μι 9 

Φ 

έως 
μών; φέρετε αὖ- 

0 Καὶ ἤνεγκαν 

. Καὶ έπη- 
ο 1 

} «απο Υγο αιεςοπίης : συζητεῖτε. ΤΠοπΙδοὴ. «Ῥγοδοπί ε0Ί- 
ἐὐπασί αομίοην 19 ταρνοβοπίας] Ίπουο. Τοιος {ᾖίθ τοπᾷσιίηρ, πν]ίο] 18 
αστοσαλδ]ο {ο ουν ἰΐοπα, Οοπιρατο συξητοῦντας, Υ. 14. Ναοί, 
Ίας αἱξο πβοᾷ {νο “ ρτοσνοβεῖνο {ουπ1 ” Ἠενο, “ μαῦ αὖο ο αἱδριιί- 

ἵησ13. Ῥϊοι., “ Ἠ]ιαῦ αὖγο σοι οοηίοπα(πρ τ” 

κα ΤθαςῃθΥ;  «ιδάσκαλε. Ὑακοί, Τμοπι, Ἐσσμγ, Ιοπῴν]οις, 
Ὠϊοαἷς, Ὀο Ἰοίίο, “Τμενγου 8. Ἐν, “ Ώουίοιν.”. 6ο οἩ, 4: 38, 

ποῦο. 

” κ, 1 α ᾖαθλοῦ πι 4οπη 1”. ῥήσσει, Έλοπηδου, Κοπᾶ,, “ ἀαβ]ιοῆν 

πι {ο πο ρτουπά ς. σαππρρο], “« ἆαδ]ιοι Ἰΐπι οἩ {1ο ρτουπᾶ ;” 
Ῥοῦ., ο ἆαθι {ο Ὠιο ρνουπᾶ 1”. πρι  αλίά1ς οσα; ”. Του. 

α]ο να αἱ βαο]ο ;”. ο ὨΓοίέο, « γτ[ῦ ου ἵνα μον,” Ἠαμγπιίας 

(αιοίεά Ὦγ Εγ{{Ζβο1ο), τὸ μιὲρ οὖν ῥήᾳσει ἀντὶ τοῦ καταβάλλει 

εἰς γῆν. Ἀ]ουπα, (3. Ἠ.), Το ιο 5οηδο ἵδ ἐμαῦ οἱ {ο αποἱοηῦ 
γθγβίοι απά οοπιποηία{ους, απᾶ τηοδύ πΠοᾷσα 9165, ’ ᾖαθ]ιας Πτα 
ος {ο ργουμ(.) 0 

 α σγ]μᾷοίἩ 1. τρέξει ΊΤποπι, ΠἱοΚίπδοι, Ἠ]οοιηί. (Ν. Τ)), 

Οαπαρδοί., απ (ης. Ἠρύχω 18 Όιο Ῥνορο πονᾶ {ου 6 σπαθ],” 

αγά 18 χομᾶσγοὰ “ ϱηας]” 1 αἲ] οαβ6ς, 1η 116 Ν. Ἡ. Απγ οπο, Ίο 
188 γη πορεοά ιο βγπιρίοπ15 οἱ 6ραδπι, 1] βοο Ί]ιο οουγοσίποςθ Οἱ 
κ“ ανἰπά σύ]. 

Σα {0 οᾳδί ]ήπι ου ῦ ; ἕνα αὐτῥ ἐκβάλωσι. Ίμο Ἰηβηϊάνο οοι- 
πωποβίοα ἶ5 πβια]]γ πο Ῥεδί γοµζσίηρ οἱ ἴ]ο ειρ]πποἰίνο γη] 

ἵνα. 18 18 πιογο οοποῖεο απ [απι]ίαν ἵπ ος Ἱαηρππσο. 9ο η οξ- 
1ου, Ἠα]κο[,, Ἔοπι., Ὠἶσο]ς, Οαππρ.. Ὁ. Εν, ο ἆ6---ομαδεδνι 

ρ {ο {λοπι  Ἰηεἰσαᾷ οἳ αὐτῷ (Τεχί, Ἡοσορί.), πίοςρασα, 

ο]οία, Ἱζπαρρ, Τναο]., Παπαμη, Πδομ.,, Ποῦ. (Πα πποΙγ), ἆανθ 
αὐτοῖς. Ἰμΐ8 16 ιο τοπάίης {ο]]ογοά Ὦγ ο Ὑαἱς. Τὸ 15 ρυοβαΡ]γ 
Ώιο ἔνπο οµο, Τὸ {5 αζορίοά Ὦγ ἸοξΙοΥ, Ῥοσμγ, Θμανρο. 

5 πποο]ονίησ;” ἄπιστος. Βλαρθ, Ἀοϊνοσιιο, Ὦ6οΙγ, Οαπ1ρ- 
Ῥο.. Ίρου., “ δἰα {ὸ5” ο Ἰοίίς, “ πηρ]άαρίρος;” Βεΐρ., “ οἳ- 
βοἰοονία.”. “ Επ]οςς 16 απιρῖοιοις, αξ 15 θἰσηῖβος «ἰοσἡμίο οὗ 
άσε, α5 1νο]] α5 ἀεσειιία ο) Γαλ 

α αμα] Τ Όοαν πἩ τοι 1”. ἀνέξομαι ὑμῶν ; 
Του. (ἴπ οσο, ἀνέχω.) 

ἸΚοπά,, οσο], 

Φου ο. Ἰ : 26, ποίθ. 

5“ γο]]οί ;” ἐκυλίετο. Ιομᾶ., Οωπιρῥο, Ἰα]κοί, Ὠΐοῖς, Το 
ὙΝαίίο, « πᾶ]σείο σοι)”. Ἠσὶςρ., « Υνο]οι]ο μἶσμ;”. 8. Ἐν. ἐς 1] ο 

του]αϊς,. Ὑπαἱσ., 6 νο]πίαραίαν ν Ὥσσα, « νοϊπαραϊ,” οἱαο.; Ἠοῦ., 

«ΐο το οποβο]ξ (1η Μ4) ”. Ῥνοίδομ.,  Ἀοδίππας οοἶνο πιο 

Τη Ῥυοβοηξ πραρο, {ο Ψα]]ον ” βἰσιίβος {ο οἱ) ὧν δοπιο(]ή ἰἐφιω, 
Θο (10, Υ.) 4 Βαπι. 20119. 3 Ῥοῖ ὰ 1 30. 

ε αῃσο”. (οἳ ἴλο Ἡ, Ῥ.) 16 προνῇποιις, 
Ίου, Ἰαἷκοί, Οαπρ., Ὠϊοίς, ου. 

Τγηάα]ο. 

Ἡ οΠΟ ΟἨ Πα 1 

τα οοηνα]ςοί ἐσπάραξεν. 

1ὲ 18 οπηἐεὰ Ὦγ Ίνος- 
Τὲ κας Πυςύ οπιρ]ογοᾷ Ὁγ 

γέγονεν αὐτῷ. “Οπ” 1 παρα αιἱθᾶ {ου 
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ΚΙπα 2ΖΑΝΜΠΕΡ) ΥΠΠΡΙΟΝ. 

22 Απά ο{ἴ-ᾖπιορ 16 ἹαίὮ οαδὺ 

μέπι Ιπίο ο το, απᾶ Ἱπίο ἴλο 

παίΐθις {ο ἀοξίνογ πι: Ὀῇ 1Γ ἴχοι 

ομπδί ἄο απγ {Ππίηρ Ἴαγο οοπΊρας- 
5ἶοη ΟΠ 15, απᾶ Ἱε]ρ τ18. 

25 ὧοδας σαἷᾷ αηπ{ο 1η, 16 Ἴνοι 

οαηβύ Ῥε]ίονο, α] ήπρς αἲσ ϱο8- 

β{ρ]6 {ο Ἠάπι []ιαῦ Ῥο]ίανοί]ι, 

24 Απᾶ αἰναϊρ]λίναγ ἐῑο [πίμεν 

οἳ ιο οἰ]]ά ονἰοά οιιῦ, απ ραἱᾷ 

πλ θαυς, Που, 1 Ῥο]ίουο; 161 
Όποιι ππῖπο πηρο]Ιος, 

20 που ὀσοδις βαπ ἐαῦ ἴ]ο 

ῬοοΡρ]ο οὔπιθ χηηπίπο {οσοί]οι, Ίο 

γορι]κοᾷ ιο {οτί αρϊζ, 5δαγΊπρ 

ππ{ο 11, Τλου ἀσιπορ απᾶ θα 

βριτ]ζ, 1 οἼαγσο ἴ]οο, οοπιθ οιιῦ οἱ 

Ἠΐπῃ, απ οπίου πο π1οτο Ιπΐο Πάπα, 

26 Αιπά ἐλαο ερ ονἱοᾶ, απᾶ 

τοπί ΠΠ 8016, απά 6.1Πο οπύ οἱ 

Ἰ1πι: απ ο Ίνα α5 οηπ6 ἄθαά; 

απδεκ ΤΗΣΤ, 

/ / 

διόθεν. 3 καὶ πολλάκις αὐτὸν 
Ν . - 5), ΝΔ . κά 

καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, 
] » , »./ 5 » 3 
ἵνα ἀπολέσῃ αὐτον' ἀλλ εἴ τι 
δύνασαι, βοήθησον ἡ ἡμιν, σπλαγ- 

χνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 3910 δὲ ᾿Τη- 
σοῦς εἶπεν αὐτῷ, Το, εἰ δύνασαι 
πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πι- 
στεύοντι. δὲ Καὶ εὐθέως κράξας 
ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου, μετὰ δα- 

κρύων ἔλεγε, Πιστεύω, : Κύριε, 
/ Α” 2 / 20 2 λ 

βοῇθει µου τῇ ἀπιστίᾳ. 1δων 
Δ . ο . 

δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει 
3 ” / .ν 

ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύµατι 
». 5 , / . 1ν 

τῷ ἀκαθάρθφ, λέγων αὐτῷ, 7ο 
πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν, 
ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ 
αὐτοῦ, καὶ µηκέτι εἰσέλθῃς εἰς 

. / / 

αὐτόν. Ὦν Καὶ κράξαν, καὶ πολ- 
Δ / » ΑΔ - 

λὰ σπαράξαν αὐτὸν, ἐξῆλθε' 

ἨΒΝΙΡΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

ϱαἱᾳ, Ἔνοπι οἰη]ά]ιοοᾶ. «Απά 27 

οίΐοηι "1ο Ἱιαία οαβί πα 11Πῇο 

ᾖγο απἆ Ιπίο ΥγαΐθΙ5 ἰο ἀθβίογ 

μπι; Όπί 1 οι οαπηςί 4ο απγ 

ἠμπρ, Ἰαγο οοπιραββίοη ΟΠ. 115, 

απ Ποὶρ πδ. σΑπᾶ 6οβας 5αἱά 

{ο Επι, Τ{ Όλοι οαπςῦ Ὦο]1ους----ἳ 

α]] ἠήπσς ο. Ῥοββίρ]ο «[οΥ ]ήπι 
γ]ιο Ῥομογοίμ,  Απά Ῥπηπιος]- 

αίο]γ ἐιο[αί]ιου οἱ ἴ]ιο οη]]ά ον]οᾷ 

οα6, απᾷ σαΐ6, Ψλ01ι ἴσανς, Ἰωουᾶ, 

Ί οο]ίογο; 1α]ρ δυ π]πο Ἠπ)ο- 
1ο μοι ἆσοδι ρα [ιαῦ 

ελα ονουᾶ ἆννας ταηπ]πρ ἴορο- 

Όνοι, Ίο τοριι]κοά {νο «πποίοῦ 

ερὶν{{ βαγίησ {ο λΐπῃ, 'Ώυπαο απά 

ᾖσοαί αρίνζ, Ἱ. οοπιπιαπᾶ 166, 

οοπιθ οπί οἱ Ἠήπη, αππᾶ οπ{θυ 1πίο 

Ἠ]πα 3Ο ΠηοΥθ. Απά ἴλμε δρ 

ἰουϊοᾷ οι{, απά οοπνα]6οᾷ Ἠάπι 

κγ]ο]οπ/{]γ, αππᾶ οα1ηθ οιιῦ οἱ Ἠΐπ1; 

τὸ 4 

το οι 

τὦ 6 

κο” ου “ πμίο, 1π αοοονάαποο πα οἳ!) τεδιις Ἰοηιισπά{. 1ὲ “ζ {ο ” 

18 οιηΏ]ογαᾷ, ἴἶνο ναυὈ πωπςὺ Ὦο χοπάσνθαᾶ “' αρροησᾶ,” 1 ἀῑεμ]κα 
Ἰής χομάργΊηρ, Ῥοσσυξο “«αρρομ” 6ΟΠΥΟΥΕ πο ἐλουσαέ λαῖ 80η6- 
Ὅλήης οσουχγινοᾷ 1) εἶασπος. «Α5 απ αἱἰογπα[νο τοπβονίηρ 1 δαρροςί, 

αῬο(οἩ πα 9ο Οαπιρροῇ, ϐ. Ελ,  ]αἱ αγνό τὴ ᾱ. Ἐν, “ ταἱ 
οδύ αἠνό,” 

σα ῄοπι ολ]]ά]οοα ;”. παιδιόθεν. Ἐοῦ., 1οπᾶ, Ἰποπι., Ὅσς- 

οἳγ. η]ρ., Μοηῦ, « αὖ Ἱπ[απα ο. Ίρουι “ Ώσβᾷο Ίω πίΠοσ,” 
Ῥε]ς., « ναι ηπάδ]οίᾶ αν Του, Ν. Τ., ΑΡΣΗ 

ν΄ «1ο. Τλο Ῥι ΟΠΟΙΠ ἵ6 Ῥιῦ {Π {1ο --- 8 1 γ.18.. 1η 

. 26 πο Ίαν αὐτὸν, ]ο] 16 Ῥχορον]ψ χεπάσνθᾶ «« Επι {η το 
Ἠ, Ύ, «ΑΠ]λοισι πνεῦμα, 8 ἴο 1{5 ϱγαπαπια ου] {οῦπή, 5 ποπίου, 
ΒΕΠ], ἔνοπι ἵέ5 τοίοχοηοθ {ο α ῥογθοπαί δεῦπρ, ἵὸ ,νου]ά ο ἰγοαίθά 

5 α ππηβομ]πο, 

α Ιπίο Πνθι” εἰς σῦρ---« Ἱπίο Ἱνηίοις;”. εἰς ὕδατα. «8 ῑοσς 
πΟηΘ 436 απατί]γοιι, 16 16 ἩπήοροβΕηῦΥ {ο Ἰπδογί αγδῖοίος ἴπ Ίὔης- 
Ηδ]ι. Τ απι πο βαἠςβοα Ενα Ώιουο {5 ει[Ποίοηό ουἱάσιοο {ο 1Πίνο- 
ἀποῖης ιο ατῄσο]ο Ῥο[ονο προ, α5 Ίβ Ῥουμ ἆοπο ὮΥ Βο]οία, αν, 
Πέ, Ἱασ]., Τμοἵ]ο, Τ1βοι,----ᾱς Ῥαρδίου. 

Σα Απά τ'' 4, Οαρίο, οὗ: Ὄο ἸΝούίο, “ απᾶ ς 
Τρου., “1” 

ΣΑ ἀπρι ἶ6 Ῥ]ποσᾶ α[ίου “ Ῥο]ἱουο Ἰ (πιστεῦσαι), ἵπ οου(ουπϊ 
αν]]ι πο (νοοῖς τοχέ οἱ Ῥ]οοπιβο]ά. Τίς ἵε Ἰΐς ποίς οι ἐἶνο ἁῑ[ῆ- 
ου] ἵπ ἠής νουςο, αν]ίο] {5 Ῥνοβισοᾶ ὮΥ ἴἶο αγβσἷο τὸ (εἶπεν 

αὐτῷ, Τὸ) τ “"Ἔμο ομ]γ εαὐἰφβιοίοιυγ πο]αίίοι οί ιο ἁἰ[οι]ίγ 5 {ο 

ΒΙΡΡοΡο ἴ]ιοί α[ἴου πιστεῦσαι ἵς {ο ὑα εαρρ]ἰσᾶ, βοηϐήσω σοι, Οἱ εὖ 
ἔχει, ς- ᾱ., Ώ οπου {ο Πε] ἀοροπάς οι η! Ῥούγου ἐο Ῥο]ονο” 

. ὁ [ο Πήπι νο Ῥο]ἱογοίμ;”. τῷ πιστεύοντι. Οαπιρὂα], Ὅο 

Ἰνομίο, “ {Ἡν ἆοα αἰδιρίσοι : 5, Ίδη, εφοις οσα αἱ ονοίθν” 

Ὀμαιρο, 

Τπο]]ορο (Απαιοσία,) Ῥαναρ]ναδος ἐῑίς βοπίσπσο, “ {ου {19 ροοᾷ ος 
ίπι λαί Ῥομσγοί]ι" "Ῥής ἵς αν οπ5ο οἱ ο (αξένμ5 οοπιπιοά, 

ο α Ἱπηποβ]αίο]γ.. Θοο οἩ, 1. : 10, ποῖς. 

υν ορ ποίο {, {ον οπηἱβείοη οῇ “ {ποι. 

5 [ιο οονᾶ.. «ΑΙιοιρ]ι ὄχλος {5 απαχ]µοις, γοῦ 1ἱ5 το[ου- 
0100 10 ὄχλον πολὺν, Υ. 14, ἵΒ οὐνίοις. ἛἜσομεα 16 ἵ8 1οα]1ψ ἆσί 

Ἰπίέο,. Έον {1ο βαἷο οἱ ρᾳιοπίου οχαοίπος, ἴἶιο Πηρ]/θῖι αγῇ]σΙο 18 

Παδοίσσα, 

ἆ «Ίνα γαηπίησ ἰοσοί]μογ,” Τ]ο Πησ]ε Ῥνοριορθίνο {ονπι οἳ 
νο Ἱπηρορίοσί 15 αἀορίσά, α5 ἴἶιο πιοδύ αοσιχαίο νομος οἱ ἔπι- 

5. Ἡν, “ ασσοινα ο”. Κοιᾶν  οαπ1θ γαηη]ησ.” 

5ο ἵπ αἱ] οίμου οᾳδος {η Ν. Τ, 

συντρέχει. 

5 4 Ἠππο]οπα ;’'. ἀκαῦάρτῳ. 

οχοορί Ἐεγ. 18 : 2. 

ἕ αΌυπηῦ απᾶ ἆσαί βρἰνΊῶ.. ]νο εαρρ]οπιοπίαϊγ “Του” οἱ ελο 
Ἠ, Ύ. 16 εαροῄποις, 16 ἶ5 οπιἱέοἳ Ὁγ -Δ.. Οαπ1ρ. απᾶ Ὠ]οῖς, Ἴο- 
εμῃς οηπνα]οπῇ {ο 16 ἵν {ουπᾶ {π Ώο Ἰγοίίο, |. Μ., Τία]., Βραπι, 
οἳ Ίμου, Ίο θαρρ]οπιοπῦ Ίνα ἱπίνούασοά Ὦγ Τγπάα]ο, Ὑμο 1ο]- 

Ιογοᾷ Ῥσπα, "Τι ερἰῖθις ππιίο οἱ βαγάς.” 

Ε αΤ οοπιπιαµᾶ}”.. ἐγώ-- ἐπιτάσσω. Νοβίογ, Τ]1οπι, Οππιρ., 

Ῥΐσ]ς,, Ῥοομγ. Ἱπ οἶσ]ιῦ οἳ ο οι Ἰηβίαησοθ, ἀπ Ἰνλίσ]ι Οδ πουᾶ 

οὔσνς ἵη ἔἶνο Ν. Τ., Τ6 18 ἐναπδ]αίοᾶ ΡΥ “ οοπηπηαμά ” 1η ιο 10, ὗ. 

Τὲ αοι]ᾷ ο 5ο τομάσγοᾶ ἵπ αἲ] οπ5ο. Ἀτοίδομ., “{ιόσο, Ππαπάο 

5, Ἐν. « ᾖο---1ο σοπιπιαμἆο ! 19ου. γο---πιαπᾶ οι” 

Ν «ῃο πιογο,”. Τις 16 {ο Ῥνορον ουζου 1 Ἠηρ]ήβ. 

Τ]ιοιῃ., Ὀίαῖς, 

Ε α ο]οί οπῦ.”. κράξαν. Ῥου]ιγ. ου οι. 1 : 20, οίο. 

} κ ρρηνα]οά Ορ. Εποπι, ου οἳ, 1. : 260, ποῖο, 

κα γ]οΙοηΙγ ;”. πολλὰ, Ἰουᾶ, ας, ὁ Ὑἱοομί]γ ” 15 οΓίοα 

ο(πἰνα]οπέ ἐο “ νολοπιοπί]γ.”.. Όσο Ἰλουρίον. 

Ἰπακοί, 



ΤΗΣ αΟΡΡΏΕΕ ΑΟΟΟΒΡΙΝαά ΤΟ ΜΑΕΙ.--ΟΠΑΡ. ΙΧ. 

ΚΙΝ ΦΑΜΠΒ) ΥΕΗΕΙΟΝ. 

πδοππαοὮ. {αῦ ππαπΥ δαῖᾷ, Ἠο ἶρ 
ἆραά. 

2ἱ Βιαΐ ὧθεας ἰοοῖς Ἠΐπι Ὦγ ἴἶιο 

Παπά, απά Ἠῆιοά Ἠπη πρ; απἆ Ίο 
81056. 

2δ Απά πει Το Ίγαδ 6016 1Π{ο 
Ώιο Ίιοιιδο, 15 ἀῑδοῖρ]ος αρ]κοᾷ Ἠΐπι 
Ρηναίο]γ, ΓΙΠΥ οοτ]ά ποῦ Ίνο σαδύ 
μΐπι οὐ ἳ 

29 Απά ο δαϊᾳ απίο ποπ, ΤΗ15 
Ἰᾳπά οαη οο0Ίπο {ογί] Ὦγ πού]ήπο,, 
ρα ὮΥ Ῥχαγον απά {αβίϊηρ. 

80 Αιπά ου ἀοραντίοὰ {μοποο, 
απά ραβδοά {]νοτιο] (α]]οο; απᾶ 
Ίο πύοι]ᾷ πού ἐ]ιαί αΏγ πιαη 5ποι]ά 
Ίσπουυ {ὲ. 

δί Ίου Ίο {αιιο]ᾖό 115 ἀῑδοῖρ]ος, 
απ αἱ πίο ἴοπι, Τ]ηο Βοι οἳ 
ΠΠ ἶ5 ἀο]]γογοᾷ Ἱπίο ἴμο Ἱαπάς οί 
11ΟἩ, αλά {1οΥ θα] 1] Ἠΐμις απᾶ 
α[ίου ἐ]ναῦ 11ο 16 1], Ίιο ϱ]ια]] 15ο 
Όιο ἠνᾷ ἄαγ. 

82 Ῥαΐέ {ιδ απαουείοοά ποί 
Πιαῦ δαγίπο, απά Ἴνονο αβΏαῖά 1ο 
εδις ήτα, 

8δ Απ Ίο σ8Πιο {ο ΟαΡ6ΥΠΑΠΠΙ : 
οπᾶ Ῥοίπο 1π {πο ποτιδθ, Ἡο αρ]κοᾷ 
Όποπι, γα Ίγας 16 ἴλμαί ο ἆἱς- 
Ραΐες απιοπο γοινβοἰνο Ὦγ Όιο 
παν ο 

δ4 Ῥιί ἴ]ιογ Ἠθ]ά ἰ]ιοίτ Ῥοασθ: 
{ου ῬΥ ιο Ἱναγ μου 1ο ἀἱδραίθᾶ 

αππΕκ ΤΗΣΗ. 
ΔΝ ./ ε ΔΝ Δ σά 

καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρος, ὡστε 
Ν / [τό 3 / 

πολλους λέγειν Ότι ἀπέθανεν. 
ϱἹ ε Ν» . / » ΑΝ 

ὁ δε ᾿Γησοῦς κρατήσας αὐτον 
. Χ / 3 / 

τῆς χειρὸς, ἤγειρεν αὐτόν. καὶ 
 / ἀγέστῃ. 

{ Ν 

3 Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς 
οἶκον, οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώ- 

» ΑΧ  }ο/ ϱ « ο 

των αὐτον κατ ἰδίαν, Ότι ἡμεῖς 
. 3 / 5 ή 3 / 

οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβάλειν αὐτὸ; 
9 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Γοῦτο τὸ 

/ - 

γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, 
3 Νο 5 .. ν / 

εἰ μη ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. 
ΚΑΙ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες 

/ Δ ᾳ 

παρεπορεύοντο διὰ τῆς '1Γαλιλαί- 
: 3/ ι ον 

ας. καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τὶς γνῷ. 
81. ὁο/ ν Δ ν 

ἐδίδασκε γαρ τους µαθηταὰς 
: . ν 5 2 ο 4 ε 

αὑτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ότι ὁ 
τὰ ο. / 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται 
εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀἆπο- 

ο / 

κτενοῦσιν αὐτὸν. καὶ ἀποκταν- 
ο ο / / 

θεὶς, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσε- 
82 ε 5 / Νοε. 

ται. Οἱ δε ἠγνοουν τὸ ῥῆμα, 
- .. ω 

καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 
ὃδ ]ζαὶ ἦλθεν εἰς Καπερναούμ’ 

- ] / 

καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος, ἐπη- 
/ ” Ν ΄./ ο - ε 2. Ν 

ρώτα αὐτους, {ἱ ἐν τῇ ὁδῷ πρὸς 
« Δ 9. ε Ν 

ἑαυτοὺς διελογίζεσθε; ὃν Οἱ δὲ 
3 / Ν εν / λ 

ἐσιωπων' προς ἀλλήλους γαρ 

ἨΠΥΙΡΠΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

απά ο Ῥοσαπιθ "Ί]ςο οπο ἄθαά ; 

πο λαοί πΙαΏΥ 5α1ᾳ, Ἠο 15 ἀεαά. 

Ῥαἱ 78.5 {οοῖς ή ὮΥ ἐμο Παπᾶ, 27 

απᾶ Π[ίοά Ἠΐπι πρ; απᾶ Ίιο το»6. 

Αηά οπ]οη Ἡθ οὔπιο Ρρἰηπίο ἃ 28 
ποτςο, Ἰῖς ἀϊβοῖριος αδ]οά Πΐπι 

ῥηναίοιγ, ΠΥ οοπ]ά πο ποῦ 

οαδὲ Ἠϊπι οι. Απά Ίο βαῖᾷ {ο 
έωαπι, Τ]15 Ἰᾳπά σωη. ο0πΠιθ {ου ὔ]ι 

ὮΥ ποὐῃίπο, “οκοορύ Ὦγ Ῥταγεν 

απᾶ {αβίῃρ, Απᾶ {ο ἀορανίοᾶ 

Ώιθησθ απιᾷ. Ῥαβξθᾶ ὑμτοπο]ι (α- 

Ἠ]ος; Ἅπᾶ "ο αῑά ποῦ π]δ]ι οί 

ΑἨΥ οπο α]ιοι]ά Ίεπου δὲ. Έου 

ο {ατο]{ 19 αἱξοῖρ]ος απά βα1ἆ 

{ο ποια, Τ]ο ΦΟἨ οΓ πα ἱς ᾖ6- 

Ἠτογοᾶ τρ Ἰπίο ιο Ἰαπάς ος 

ΟΠ, απἆ {μογ ον] Ῥραῦ μ1πι {ο 

ἆεαίμ; απᾶ α[ῖο" Ἡο Παζλ Ῥουι 

ριῦ {ο ἀθαῖμ, Ίο ση] 16ο ιο 

Εινά ἄαγ. Ῥιή νου "άἷᾷ οί 55 

ππάθυρίαπά ο βαγίπο, απά 

ποιο α[ραίᾷ {ο αξ]ς Ἠϊπι. Απά 

Ίο οαπιο 1ο Οαρουπαῖ; απά 

Ῥοΐπο 1π ο Ἰοιςδο, Ἡο αρ]κοᾷ 

Ώπθιι, "λαῦ ἆἱᾷ γο ἀἱδραίο 

αροπύ απποπΠς γοιι5ο]νος ὮΥ {ο 

αγ! Ῥαῇ Ἴχογ «ουο ἱ]ομί, {ου 

Ώου Ἰαᾶ ἀδραίος 41ος {]ιοπι- 

νο 9 

ο] 0 

1” } 1 “ῃο Ῥοσσπιο ἐγένετο. Ὁμανρο, Ιζοπάνίο]ς, Ὦοο]γ. 5. νι 5 ας ἆομνοιοά πρ ” παραδίδοται. Όσο οἱ. Ἱ. : 14, ποῖς, 
«ον]ηί,” Βε]μ.,  νλονά , πο. ἡΤοιῦ, Ίνα, στα, “' [αοίας 

ορῦ.’ 

5 ο Ἠ]κο ;  ὡσεὶ. λογι., Ὠἱοις,  Τήκο 3 18 πηποῖ ΠΙογΟ {0- 
ᾳποπί]γ οπιρ]ογοᾷ ἵπ οοπβίνασοιι ο ἡχῖς κά ἐναπ αλ” Ίο 

Ῥηήποῖρ]ο οἱ οιι]ιοπ!/ Ίνα Ιοᾷ ἴο 15 αἀορίίοι. Τά άσ]] ρἶνορ « 1]κο” 
48 οΠ6 ο ιο ἀοβηϊίους οἳ Ες ρανίο]ο, 

5 αο λος, ὥστε, ἩΝοβίαΥ, γαἷοί., Κομᾶ,, Ῥοοἳγ, Τλοπι., 

Ῥλατρα, 9). 

5 ΝΊνοΣ Ἡο ϱ4Π16;”. εἰσελθόντα αὐτὸν. Ἰκοπᾶ, Βο (1, Υ.) 
ου, 6122. Μα, 99 τ 11. Ἰμικο 1 198: 8: 01, οἱς, 

5“ Ιπίο α Ἠοιςο ;”. εἰς οἶκον. ΘΕΙΟΥ, Ἐσο]γ, Ὑνακοῖ, Είαῖς., 

Τμοπι., Θμαγρο.. Ὁ, Ῥη.,  ἆπ1δ απο πααίδοι.” 

α  οχοορύ,”. εἰ μὴ. ἨὈϊας, Όσο οι, ὃ : 81, οἱ ἐλῖς Ἠονϊςίοι, 

Σο ἀῑά πο γε”. οὐ ἤθελεν. Ἀμανρο. Ἠοῦ. (Φέλω.) 

Ἐνοίβομ. (ὖν υεγῦο), “ οιρίο. ιο νοῦ ἵς νοηάσισᾶ “γηε]'. Ὁγ 
Ἐομάνίο]ς, 

εν ριί---το ἆσαίμ. Ἔμοιι. Βου οἱ. 8: 81, ποΐο. ΠΠ” 
18 βαηςα ίσα {ου αἰια]],. Ῥσσααςο ἴ]ς 16 πού ἔο Ίαπσυασο οἳ 
ἀεἰεγηιζπαίίοη, Ῥαΐ οἳ ργοἰοίοπ. εν ἩνΗ 16 τιδοᾷ Ὁγ Ιζομάν]οῖς, 
ἨλΓοβίαγ, ἸλΓα]κοί,, ]οἷς,, Θλαερο, 1Ἡοτα., Οππιρ. 

α  Ο]ᾗ μοῦ υπᾶοιδίαπᾶ. ἸΤὶς 16 1ο παίαγαἰ ον δν. 

Υ «ήλο δαγίησ”  Ἀληυρο, Ῥοσομγ, Ἠοβίο, “ ἴ]ο πνοινᾶ, Το 
αγἰσ]ο, οι. σπιρ]αξίο, τπΥ. Το 1ο βα]κο οἳ ρογρίοιἩῃ Ὦο ο6σε- 

βἰοιαῇ]γ νοπᾷειοᾷ ὮΥ αι ἀομιουδίναίνος 16 1 πού 5ο Ίσγα, Ἰούγουσν, 

αι ε]ιοπ]ᾶ Ίιανο ἵ{ς τιδαα]. ο να]ουό 1 ἐναης]αίῖομ. 

να Ὕγμαί αἱᾷ γο ἀἱκρπίο αὐοπί Τ”. Τί- -διελογίξεσθε, Τη οὐη- 

βἰωαοί]οπ8 Ιίκο ἐς, ου γαυυ “ἀἱεραίο 15 Ιπζναηφίάνο, Ίοπου, 
Ῥνοροβί[ίοη. 16 ἨΟοβεδανΥ Ἰο[ογο πο ο]ασίίνο 55ο, Τ]ο ῥνοροβί- 
ἄοι {8 αςος ΏΥ Ἐομᾶ., ΣοςἩγ, Τοπ, ΤΝ αἷκοί, 

: «Ὕργο εἰ]οηίι . ἐσιώπων. ἘΟΘΗΥ, ΟµπΙΡ., Κοπᾶν]οίς, οι: 

Φοο 6. ὃ : 4, ποίο, 



ΤΠΤΏ αΟΡΡΕΙΏΗ ΛΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΜΛΗΙ. «ΟΠΛΡ. 1Σ. 0δ 

ΚΙΝα ΛΕΒ) ΤΡΒΗΒΙΟΝ. 

ΑΠΙΟΠΡ {16πιβα]Υθς, γιο οΛοιζώ ὃε 
Όλο ϱγθα/οςί, 

δῦ Απά Ίιο δαῦ ἄονπ, απᾶ σα]]οά 

ἴλο ππο]νο, απἆ βαὮ πίο {Ίαπῃ, 

1 ΑΠΥ ΤΠΩ ἀδρίτο το Ῥο ᾖγβί, ἐλο 
βαπιο β]ια]] Ῥο ]α5έ οἱ αἲ], απἆ 8ει- 

γαηυί ος αῇ1. 

86 Απᾶ Ίο ἰοο]ς α ομΗ]ᾶ, απᾶ 5οὐ 

πα Ἰηπ ιο πιᾶςδί οἱ που: απᾶ 

Ἡιοη Ἰο Ἰιαά αι Ἠϊπι ἵπ 115 

41Π15, 11ο βαϊᾷ ππίο {λοπι, 

δἵ Ὢμοβοθύου εἶια]] τοσαίνο 

οπθ οἱ βιο]ι ο]ή]άνοι ἰπ ΤΗΥ π9Π6, 

τοσοϊγοῦ]ι πιο: απά 1Υ]λοδοσγο» θα] 

χοσθίγο πιο, γοοσῖγοῦ] ποῦ πιο, δα 
μΐπω Όιαξ 5οπῦ πιο. 

ὃδ Απά οὅομυ απ5πεχοᾷ Επι, 

βαγΊπς, Μαδίαν, πο Β8 ΟΠ9 οαςί- 

ἵπσ οα6 ἀονῖ]β {η {7 παπιο, απᾶ Ίο 

{οἡοινείἩ πού 8; απἆ νο {ουρηάο 

μάπα, Ὁθοστβο Ίο {οΠοινοίῖ πού 118. 

59 ἘΒταί ὧθδις εαἰᾷ, Πονρίά πι 

ποῦ: {ον ᾖιογο 18 Ἡο 1ΙΏ ὙγἨΙο]ι 

5ο] ἆο α ππήταο]ο 1π ΠΙΥ παπηθ, 

Όιαῦ σαη Πσ]]γ βροαῖς ον1] οἱ πιο. 

απΏης ΤΗΣΤ. 
/ 4 α ε .. / / 

διελέχόθησαν ἐν τῇ ὁδῷ, τίς µεί- 
μμ / μι ζων. καὶ καθίσας ἐφώνησε 

Δ ι κ / 3 - 

τους δώδεκα, καὶ λέγει αὐτοῖς, 
/ / Αν σ 

151 τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται 
/ / ’ / 

πάντων ἔσχατος, καὶ πάντων διᾶ- 
ω Ν / 

κονος. ὃν Ἰαὶ λαβὼν παιδίον, 
) Ν 3 / 9 

ἔστησεν αὐτὸ ἐν µέσῳ αὐτῶν" 
/ Ν 5 

καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτο, εἶπεν 
Αν Δ ΣΑ Δ .ν / 

αὐτοῖο, ὃἳ "Ος ἐὰν ἓν τῶν τοιού- 
/ / } ν- α 35 / 

των παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνό- 
Δ / Δ 

ματί μου, ἐμὲ δέχεται" καὶ ὃς 
ἐὰν ἐμὲ δέξηται, οὐκ ἐμὲ δέχεται, 
ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με. 

/ 

ὃδ Απεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ ̓ ]ωάν- 
΄ / / 

νης, λέγων, ιδάσκαλε, εἴδομέν 
ο] / / 3 / 

τινα τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα 
/ ΔΝ ο - 

δαιµονια, ον οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν" 
Ν .] 9 ο 3 

καὶ ἐκωλύσαμεν αὐτὸν, ὃτι οὐκ 
Αν ο) ιά Ν ᾽ 

ἀκολουθεῖ ἡμῖν. Ὁ ο δὲ Ἰἴη- 
- 3! ΔΝ / ../ 

σοῦς εἴπε, «Γή κωλύετε αὐτον' 
9 9 / εἰ ἂΔ / / 

οὐδεὶς γάρ έστιν ὃς ποιῆσει δύ- 
ολ ο / 9 ναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματέ µου, καὶ 

δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί µε. 

ἨΠΥΙΡΕΡ ΥΠΗΡΙΟΝ. 

βεἶνος, ὮΥ ο πναγ, ὕ]ο ο0ομίά 

ᾳᾳιοαίαςδύ,. Απά Ίο βαῦ ἆοπγη, 56 

απά οα]]εά ο ἰπο]νο, απά 

βα16 {ο {]οπι, 1 54ηγ οπο "46- 

βἱγοί] {ο Ὦο Πτεί, νἠε «νΙ ὃο 

αρ οἳ αἲἰ, απά 5οιγαπύ οἳ α]]. 

Απά Ίο {οοῖς ἀα Π{έ]ο οἶιῖ]ά, απᾶ 

οὐ οἱ ἵπ Ίο πτηϊαθὺ οἱ Ίμαπι; 

απᾶ πλαν Ὦο Ἰαᾷ ἴα]κον 1 ἶπ 

[118 α1ΤΠ8, Ὦο δα] 11 {ο ἐἼιαπι, ' Ίιο- 

ουου β]α]] 1ασοῖγο οἳο ος δισ 

εί]ο οἰή]άτοι ἴπ ΠΙΥ 1816, Τ6- 
οοϊγοίὰ πιο: απ Ὑπουγον τ6- 

οοἶνοί] πο, γοοθἰγοἰ πο πιο, 

Ῥαῦ Ἠήπα, Ὢ ο δοηῦ πο, Απά ἐ 
ἆομα απθποτοά πα, βαγίπο, 

"Τοασλοι, ο 581’ οπο οαβδώπρ 

οα{ άθπιοις ἵπ ΠΥ πας, /π]ιο 

ἀοίὰ πού {ο]]οιν ας, απᾶ στο {οτ- 

Ῥαᾷο Ἠάπι, «οσα11δο Ίιο ἀοί]ι ποί 

{ο]]ουν πς. Ῥτα{ 9 ομι5 δαἱᾱ, Του- 

Ρίᾷ πι πο: {ου 1]ουο 16 1ο 

ο16, 1ο στη] ἆο α πιγασ]ο 1π 
ΠΙΥ Ἠα1ηθ, "απά ο αὖ]ο ργδας]- 
1 {ο 6ροαίς ον1] ος πιθ, Του 1ο 40 

ιν] 6 

90 

Υ “στοαίοθὺς µείξων. ΔΑ {ιο α,]οοίίνο ἵβ απαγ]οις, ἴλιο 

Ἐπο]αλ αἆ]οσίίνο α)οιπ]ά οοιγοβροπά πι 1ἱ, δεροσϊαΙγ ας ιο 
Β ας ραρ]ου,” 

{ α ἄρπιοης,' 

Όρο οἩ. 4. : 98, ποῖς, 

Φορ οἳι, 1 : 84, ποῖθ. 
οπιἱσαίοη οἱ ιο αιἰσ]ο ἀοος πού νἰο]αΐς οι Ιάΐοπι. 9ο 16 ανθῖο]θ 
18 οπιἱἡσα 1π ν. 9ὔ ἵμ ἐῑιο Ὦ, Ύ. (6 πο αξ ἵπ ἴιο {οχῦ) Ῥοΐονο 

ἁ βτβε”. (πρῶτος), " ]αςῦ”. (ἔσκατος), απᾶ “ βοτναπί . (διάκονος). 
Τ19 ατί]ο]ο 15 ποῦ αδοᾷ Ὦγ Ἠακοί, Έλοπι, Οαπιρ. 

5 “«απγ οπΟ}” τι, Ἰομᾶ,, Θματρο, αεί 

αα ᾖρβτοίἩ 1” {λόλει. Τη 16 ριοβοπύ ἴσηπβο, πλθιο ἴἶιο βοπίσποο 
16 οομά(οπα1, 11ο Ἱπάϊσα {νο [ουπι οί ἐλο νουῦ {5 αρρτοριίαΐα, αὖ ἵέ 
Ἰᾳ Τη (ποοῖς, Το πδαρο οἳ οας Ίαησιασο {η {1ο ρνοβοπί αβο πηᾶΥ 

Ῥο τοφαχάοᾷ αφ βοἑε]οᾷ ἵη (που οἳ ή, Όσο οἱ. ἃ : 24, ποίο, 
“ Ώοκίινοί]ι ” 16 οπο ο{ {ιο ἀθμπίίοης οἳ «έλω. Όοο Ἠοῦ. 

Ρα ρο.. Της 18 Όιο Ῥέορος ποπαἱηα νο, ἸΙζοπᾶνίοῖς Ῥοομγ, 
σαπιρ. 

ο γη ο”. ἔσται, Ὁματρο. Ὀορ ν. 81, ποίο, 

4 αρα Π1116 αμ] ;” παιδίον. ΝΘΒΙΟΥ, Ἔ σοι, λΓαἷκοί, Ἓλοπα., 

Ῥἱο], 9ου. ο (ΕΠ. Ῥ.) Μοαή, 18191 19 119. Μιῆς 10 «15. 

Ῥεζα, “ Ῥυου]αα ς Β. Ἡν, ἑτππ Ῥοῦίί οπ/αη(.” 

ο 618)” αὐτὸ, 
οἳ ἐλο (ἄγοσίς Ίουο, 
Ίπονῃ, 45 ποπίοῦ. 

{αρ ου ]αοὐ ποίς, 

5 α ᾖ]ο ο)ή]άνοπό" Ὠσο ποίο ἆ οἳ {1ἱ5 γουςο. 

Κοπά,, Ῥοσμγ. Όταν ἰᾷίοπι αστρα πι ναί 

Το εροα]ς οἵ α ο]ι]]ά, πνποα 11ο 5ος 185 Ἱη- 

μα } «Ἠο ἆο[]ι ποῦ {ο]]ον 1β;”. ὃρ οὖμ ἀκολουῦεῖ ἡμῖν. "ΠΗΙΒ 
απγαηφθποη{, δι 6νθ {ηβουίῖοι ο “ ἀοὐ],” ρἶνος ἐῑο τοπαστίης 
ποσαβογ, ]ή]ο ᾖλο Ίπῃσαασο 16 1η ἨαΓΠΙΟΗΣ πα ος 5 ἰοφιεη- 
αν Τ]οῦι πο ἀοί]μ ποῦ ασοοοραῦΥ 5ο 9, Εν “ ᾳι πθ 
ποις βαἱξ ρας;”. 1ρο)., ο) οι] πο ποῦ βἶσαο;”. Ὃς ἸΓαιία, “ ου 

της πἰολή {οἱροί.” 

Όσο ]α5ύ ποίο. 

Ῥοσἳγ, Ιοηᾶ., ὪΓοε]ογ, λαϊκοί, Βου 

Κα Ώοραπςο Ίο ἆοΐ] πού {οι αθι” 

1 «πο 0161”. οὐθεὶς 

οἡ, 2: 91, ποίο, 

α τὲ γγ]]] ᾳο /” ποιῄσει. «Λ]μοιισ]ι ἔλο [ογσο οἱ {ία ἠμᾶῖο, Π1Ε. 
αΡῃιοας]σβ ΠουΣ]Υ {ο ναί οἳ ο βήαποίίνο, 5Μ11], αξ (πο οτάίπαγ 

χοηάσιῖης {6 νο πηοδύ αἰπιρίο, απά αβογάς α σοοά 5οη5ο, 16 ἰ ϱτο- 
[ουγεᾶ. ο Ἴλα]κοί, 

5 θη : καὶ. Ῥμαηρο, Ἰαἷκοί. Ὅαἱσ. Όσσα, “ οἱ: Β, Ῥν., 
«οὐ; Ῥο ὙΤοίίο, “ απᾳ” 

5 «ο αρ]ο;'. δυνήσεται. ΤΠΟΠΙΒΟΙ. 
ρου. «απο ρποᾶα ;”ὸ Ώσσι, “ οἱ, ροββί(ι” 
Ὑοίίο, « απ-- σα.” 

5, Έτ. ὁ (αἱ ραῖςοο :” 
Θο Ὑπ]ο, Μοπί, 9 

Ρ «τοα(1]γ ;” ταχὺ. Ὑοβίο, Οαπαρρεῖϊ, ἸΓαἷκο, Ἠοῦ. «Α 
απ αἰίογπα(ῖνο χοπάσιἶας, " αἰσκ]γ. Θο Υπαἱς., Ἐταξαας, Ῥετα, 

αοἶνο:” Τρου., Ίπερο:”. δ. Ὦν.,  αιβε(οί.” 



64 ΤΗἩΏ ἀ405ΡΗΙ Δοσοβρινα Το ΜΛΕΚ.--ΟΠΑΡ. 1Χ. 

ΙΝ6 ᾷΑΜΕΡΘ) ΥΡΗΡΙΟΝ. 

40 Ίδου Ίιο ναί 5 ποῦ ασαἰηδῦ 

18, ἶ5 οἩ ΟΥ Ῥατ, 

4ἱ Ἔον π]ιοβοσγου βιω] ρἶγο 

οι α οιρ οἱ παίου {ο ἀίπ]ς 1η Τά 
Άρτης, Όθσαιδο 7ο Ῥοἱοπο {ο Οµ115ί, 

νου]γ 1 5αγ ππίο οι, ηο β]α]] πού 

1ο56 Ε19 τοπανά. 

43 Απά ἩΠοδοθυον 5]α]] ο[ίοπά 

0196 ο{ ἐλοδα Ἠ {6 οπος Όμαί Ῥδ]ογο 

η πῃο, 15 15 Ῥούίου {ου Ἰπι {ναί α 

πἠ]]δίοπθ πονο Παπσθί αὐοιί 5 

ηθο]ς, απ Ἰο Ἴνουο οαδί Ἱπίο Ίο 

808. 

4δ Απά ΙΓ {1γ Παπά οὔοιπά ἴιοο, 

ο 1έ ο: 16 15 Ῥοΐίον {ον ορ {ο 

οπίου 1πίο΄ ΠΗ{ο Ἱπαηιος, ἐ]αη Ίαγ- 

Ίπο Ώψνο Ἰαπάς {ο ϱο Ἱπίο Ἰ16]1, ἀπῖο 

ὕιο Έντο {ια πονον εἶιω] ο 

(ποποΏθς: 

44 Ύμονο μαίν που (ἱθί]ῃ 

πού, αρ Ώπο το 15 ποῦ οποια, 

4ὔ Απά ΙΓ ΤἨγ {οοῦ ο[θπᾶ {ιοο, 

απΕσΙς τΕΣΤ. 

40 ὃ Ν ϱ 3 ῦ. ς 
Ὁς γὰρ οὐκ ἐστι καθ ὑμῶν, 
᾿ ο ἈΛ Ν Ἀ 

ὑπερ ὑμῶν ἐστιν. 3 ὃς γὰρ ἂν 
Α / ν 3 

ποτίσῃη ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν 
. »/ / 4 ο 

τῷ ὀνοματί µου, ὅτι «Χριστοῦ 
έστε, ἁμην λέγω υμῖν, οὐ μή 

/ Ν Ν - 

ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὑτοῦ. 
49 νὰ Ἀ / γ 
ἡὴ Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα 

Α . ο / 

τῶν μικρών τῶν πιστευὀντων εἰς 
3 Δ / 3 » Α . 

έµε; Καλον ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον, 
3 { / Ἆ Δ εἶ περίκειται λίθος µυλικος περὶ 
λ ΄ . ο. Ν / 

τον τράχηλον αὐτοῦ, καὶ βέβλη- 
ὦ Ν / 48 9 

ται εἰς τὴν θάλασσαν. Καὶ 
ἐὰ δαλίζι ᾗ χεί ἂν σκανδαλίζῃ σε ἡ χείρ σου, 
9 / » / / 3 Ν 

ἀπόκοψον αὐτῆν' καλὸν σοι ἐστὶ 
ΔΝ Δ ΔΝ ο. 

κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, 
ἈΔ Δ / α 7) 

ἢ τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελ- 
- Ν / Ν Α 

θεῖν εἰς την γέενναν, εἰ το πρ 
Δ / . ο ς / 

τὸ ἄσβεστον, ν ὅπου ὁ σκώληξ 
- - Ν . 

αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ 
/ 40 ν΄ 5) ε . 

σβέννυται. καὶ έαν ὁ ποῦς 
/ μ / 

σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον 

ἘΕΥΙΡΕΡ ΥΒΗΡΙΟΝ. 

ἨΠο 15 ποῦ ααραηςῦ τς, ἵς {οΥ 11. 

Γον πλοσγος ελα] σίτο σου ἃ 41 

οπρ οἳ παΐον {ο ἁτίπ]ς ἵπ πΙΥ 

ΏΦΙΠο, Ώθοαιβο 7ο Ῥε]οιρ {ο 

ΟΗνήςέ, τΙΥ 1. 58} ἰο οι, Ίο 

ΒΊια]] "Ὦ}Υ πο ππθαΠ6 1050 5 10- 

Νανά,  Απά ν]ουγον «]λαῇ] 45 

οα1159 ος πο νο Πίο οἨςΒ, 

Πο Ῥοἱίογο ἵπ πιο, το 8ἶΠ, 

πγοι]ᾶᾷ Ῥο Ῥούίου {ου Πΐπι ξα 

πη]]]δίοπιο αβ]οπ]ά Ῥο Ἠτιπρ αροιέ 

Ἡά5 ηροῖς, απᾶ ο σοου]ὰ νο οαδῦ 

Ιπίο {1ο 5οα. Απά 1{ ἴΊνψ Ἱναπᾷ 45 

αλα] οα 35ο ᾖ]ιορ {ο 511, οτί 1{ ο: 

16 6 Ῥούίον {99 ιορ {ο οπίου 

Ἰπίο 1{ο πιαἰπιοᾶ, αυ Ἱανίηρ 
Όψο Ἱιαπάς {ο οο α/αΥ {ο Πο1!, 

μΙηίο ο ππητιδηομαρ]ο Πτα 

λογο Ἰοῖν οσα οί ποῦ, 

απᾶ ο Άγο 15 ποῦ αιιοπο]ο. 

Ἀπά Ἡ Ὦγ {οοί «οπιδοίἩ Τσο 4ὔ 

44 

α “ ασθίηθς πδ, ἱ {ου Ἠδτ” ο. ς - ο ον ς -. ἀ 
μαὐ᾽ ὑμιῶ», ὑπὲρ ὑμῶν ἔοτιν. υπάσιρίανὰ 1ὐ αξ οᾳαἱνα]οηί {ο  πια]κῖης 4Πο)Υ.” Όοο οἱ. ἆ : 11, 

γι μίς γοαᾶίησ οἳ 11ο Τοχί. Ἡσοσορί,, ασνοῦ ιο Ἰωάϊίους οἱ 
ἨΤηεου, ΑΤουίαηβ, απα ΛΠΙΙ (1 ιο Ὦο]γπήοίαν αν. Ἰσρί.) ΕῬιί 

Ἠγαδπιας, Ἠ]οοχαί,, Ἠοῦ. (Πα ΠΙΟΙΥ), 1οαᾷ καθ’ ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἐστι. νὶοξδὺ., Βο]ιοί, Ιπαρρ, απά Τωπομπῃ. ασ.οο πι Βασρίου, 

ανλή]ο Ἰηήσδοίο, 1 πα αὖο σι Ἡρασπιας. Ίο γαΐσ., ους, 
(απ), Ῥσσα, απά Οαβίαᾖο Ῥανο “ποῬς---ποΡία.”. Ἑγπδας, Τμο- 

5οογον {5 ποῖ ασπ{ηθύ Το, 15 οπ ΥοιΥ ρανί. Οαππιος απᾶ ἄομογα 
ας ΤΠ. τ. 8. νε πος---ποις; ρου. 6 οοπίνα γοδοῦος---ᾱ {ὰ- 
{ου νοβοίτος ο5;”’. Ώο Ἰμοίίο, “ π]ζον της Ι6ἱ, ἆον 166 [ήν πηςῬ.” 

Απίῤςῦ 11ο ἀϊβιοπ] ος αλ] ἐ]5 ραξδασο ῥυο5οµίς, 1. ἆοσπι 16 Όοςί 
{ο τοἰαῖμ ἴμο γοηζονῖης οἳ ἔἶο 10, ., πιά Το Ῥίασο Εῑάς ποίο ἵμ ἐ]ιο 
πηαγαΊπ, "ΟΥ, αεοογά πρ ἰο 6οπιο κά ίοπς οἱ ἰιε (οί, πσαληςὲ γοι, 
18 {ου γοι.” 

Σα {μπ]γ.». ου οµ. ὃ 1 28, ποίο, 

5 ἩΤγ Πο ΠΙΟΠΗΘ1” οὔ μὴ. Ἠου. Θο (1. Ύ.) Μαϊ ὅ : 26. 
Τα ἆοπσβ]ο ποσαθίνο ἶς ἱπίομκϊίνο, Τ]ιο 19, Ὑ. ο/ἵοη γοµᾶοις 1ἱ 
ΒΥ «1π πο κο 90 η Ῥαταᾖσῖ, Μα{. 10 149, Βσα,  ποφα- 
παν 

: α εμα]] οαπςο-- ο δἶἰα.”. σκανδαλίσῃ. Ὁμαγρο, “ πηα]κο---ἴο 

βἶμτ μαἷοί,  οα]] ]οπᾶ {Πίο δίπ,.  Σκανδαλίδω 5οιπαἵπιος Ίνας 
πο Τουσθ ΟΕ ἴιο ἨΠρδή] οοη]. πα Ἠοῦνουν. Ίις Ἐοῦ., “ απιικα ίνς, 

ἰο οαι5ο ἰο ο[[επᾶ, ἰο Ίεαίί ασίταγ, ἵο ἴεαά ὑιίο δίπό.  Ῥναίβο]ι. “ [ὰ]- 
ο αγ] ἆσ 18, ου 411905, α]ίφιο πιοᾷο ασοἰ(ξ, πό α]ίου Ἰαῤϊσπηκ]ο 

εγγαί αφοπάἆονο Ῥοροοί”. Ἡ ο Πἰθνα] τοπάθυῖπρ {5 ἀθοπιεὰ ρτοίονα- 
υἱς, πνο παὶσᾗί βα, “ Εμα]] οπι1βο---ἴο Εἐαπιρίθ.”. 9ο Ῥοπι, Τα 
ἴιο ο.δο Ὀοίοιο τδ, “ο[]οπά”' πις]οαᾷς οοΠπΊοι 1οβάους, 1ο 

ποίθ. 

μα οἳ ιο Π]ο οηο8/”. τῶν μικρῶ». Νοβίογ, Ῥ6σΙψ, Οαπιρ. 
ο, Ἐν, “ᾳας ροίς;,”. 1ρ6ν., “ο ]ος Ῥομπούπο]ος;” Ὄο Ὑγοίίο, 
(ον ΠΙούποιιω" 

τα 1 πνοπ]ά Όο Ῥοίίου ;”. καλόν ἐστιν. Έτοπι ἐμο {οσο οἱ {πο 

ουπ61ήοπα] σκανδαλίσῃ αἱ Ίο σοπιηοποσπιθιέ οἱ {]ο εοπῄσπος, 16 

18 Θ6ΟΘΡΕΑΥΥ {ο τοηᾷον ἐστιν η αν εοπ(ἱοπαί ουπι,  ΥΝο]ᾶ ὓο 
18 πο πο πδπα) Ῥ]ναςο Ἰηρίοπὰ οἳ “ πνογοῦ.  ΈῬοσα, “ Ῥουίπι 
οςσοί;”. Ένας, πιο] {ονοῦ; . Β. Τε, εοναἰὐ χηίσακ.” 

Να οἳ ναοί, Ἐοσμγ, ο ἸΝοίίο, πο,” γπα]ς., 
Ένας, Ὥστα, “ εἰ) 

«α ε]οι]ά Ῥο Ίος αὈοιίι”. περίκειται. Όσσα, “ οἳ οἴνοιιη- 
ῥοπογοίανς” 1ὔγαβ,, “αἱ οἰγοππάανοίαν.”  Θ6ο ]αδύ ποίο, 

Σα ελοσᾷ Ῥο οιδὲ;”. βέβλητω, ὅπου ὁ πηογείας ς” Ένας, 

 αρ][ἰοστούαν :' Ὥσχα, “ Ῥνο]ἱοσνοίαν.” 90ο ποῖο ν ΟΠ {Πίς γουςο, 

:ρμα]] 6011ςο {]σο {ο βίπ]”. σκανδαλίζδῃ. 6ο ποίο», ἳδ, 4:11; 
9 85, 42. πιο β]. Ίας (αέάνο δἰσηίβσαίοι Ίνογο, 

410 ϱρο απΑΥ}” ἀπελῦεῖτν. Του. (ἀπέρχομαι) Ὠίαῖ,, “το 
ἀοραν'. Θο (0, )) Μα, δι οἱ: 19122. Τη Μαϊ 95 : 46, 
1νο Ίανο, “{Ἴοςο βἶια]] σο αΝαΥ (ἀπελεύσονται) Ἰπίο οτοι]αςίηρ 
Ῥιπίκμπιοηί” Οοπρωο Μαέ. 2ὔ τ41, “Ώορανί ᾖοπ1 πιο (ΠΤορεύ- 
εσῦε ἀπ ἐμοῦ) πέο ὑο ονον]αθίπο Πγο,” οἷο, 

να 1πίο νο ππποµομαβ]ο τοι”. εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. 
Ἐοῦ., Ώμαχρο, 1668Υ, Όαπιρ. Ὁ. Ἠ1, « ἆαμς 1ο [δι Ἱποχήησίδ]ο ;” 

Ὀο Ἰμοίίο, “ ἵα ἆας πηππιθ]όβο]]]σ]ιο Τσου.” 

ο «ρᾳ11βοἱ1ι ἴ]ιοο {ο βἰη.. ορ ν. 42, ποίο, Τ]ιο Ιπάιοβήνθ [ΟΥπα 



ΤΗΠ ἀ09ΡΗΕΗ ΔΟΟΟΒΡΙΝαά ΤΟ ΜΑΠΙ.--ΟΠΛΡ, Χ. το 

ΚΙΝ 2ΑΜΕΡ) ὙΡΠΡΙΟΝ. 

ου 16 ο, 16 18 Ῥομίον {ου {ορ {ο 

οη{ος Πα]ὺ Ἱπίο Π{ο, ἴιαν Πανίηο 

Ώππο {θεί {ο Ῥο οαδί Ιπίο 1ο[1, Ιπίο 

ὕπο ᾖτο ἐλαί πογον οπα]] Ῥο ᾳποπο]- 

οά: 

46 Ἴν]ιθγο ἐ]ιοῖν ποπ] οί] ποῦ, 

απά ο Άγο 5 πού ᾳπθησ]οά, 
4ἳ Απά ΙΓ Ώμπο ογο οἥοπά 16ο, 

Ῥ]ασίς 16 ουῦ: 16 18 Ῥοΐίου {ου ἴιορ 

{ο οπίου 1πίο {1ο Ἰησάοπι οἱ ἄοά 
πι οπο 676, ἴλαπ Πανίπο ἴπγο 

6768, {ο Ῥο οαδί Ιπίο 1ο]1]-Πνο: 
48 ὝΨ]οτο {ον πουπι ἀῑσί]ι 

πο, απᾶ {ιο ᾖτο 16 ποῦ ᾳτιοπο]θά. 

49 Ἐ ον 6Υ6ΥΥ οης 5Ώα]1 Ῥο δα]{- 

οὗ πίῃ ᾖνθ, απά ουοΥΥ βαοτ]ῆοο 

Ελα]] Όο εα]{οᾷ ν](] ρα10. 

60 α]ΐ ἡ ροοᾶ: Ῥιέ 1 11ο 5α]6 
Ἰανο ]ο5δύ 15 βα]ίποςς, που ο 1 {1 

Ἠ]] ο 8845οΗ 102 Ἠαγτο ρα]ί η 

Ψου}β6ΙΥΟΒ, απᾶ Ἰαγο Ῥθ80Θ ο0πο 
π]{ῃ αποίλο». 

ΟΠΑΛΡ. Χ. 

ΑΝΡ Ἰθ 41059 Ώοπι {μοησθ, απᾶ 

οοπηθίῃ Ιπίο ἴο οοαςί5 οἱ συρα, 

ὮΥ ιο {αγύλου 5ἱᾷο οἱ ζοτόαπ: αηά 

Ώιο ροορ]ο χοδονύ ππ{ο Π]πι αθαἶἩ 

απΕΩςς ΤΕΧΤ. 

»./ / 3 / ῃ . 

αὐτὸν" καλὀον ἐστί σοι εἰσελθεῖν 
᾿ ΔΝ Ν Ν Ἀ Ν / 

εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν, ἢ τοὺς δύο 
/ 5/ .. . λ 

πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰ την 
Ν - Ν / 

γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον, 
40 4 ς / 5 υ 

ὅπου ὁ σκὠώληξ αὐτῶν οὐ τε- 
.ν Δ 3 

λευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 
47 : 38 ες ῥ / 

καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμος σου σκαν- 
/ / / 

δαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν' καλόν 
/ Αα 

σοι ἐστὶ μονοφθαλμον εἰσελθεῖν 
η Ν / ο) . Ἀ εἰς τῆν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἢ 

Ν / ο 

δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθήναι 
Ν / 2 ΔΝ [τά 

εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρὸς, ὁ ὅπου 
[4 / 9 Α 3 Α ιν 

ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ 
ν - » / 49 - 

τὸ πῦρ οὗ σβέννυται. Πᾶς 
/ . 

γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, καὶ πᾶσα 
/ ϱ Ν 

θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται. ὃὃ καλὸν 
Χ ᾳ ΣΑ Δ Χο “/ 

τὸ ἅλας' ἐὰν δε τὸ ἅλας ἄναλον 
Ν / 

γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; 
3 Αν 4 

ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἆλας, καὶ εἰρη- 
/ 35 » / 

νεύετε ἐν ἀλλήῆλοις. 

ΟΒΑΡ, Χ. 

ΚΑΚΤΈΙΘΕΝ ἀναστὰς ἔρ- 
χεται εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Γουδαίας, 

ΔΝ . / . » / 

διὰ τοῦ πέραν τοῦ Πορδάνου" 
καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι 

ΠΙΕΝΙΡΠΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

{ο αἶη, οα{ 16 ος 14 ἶ5 Ῥούίου {ου 

Έιοο {ο οπίου Ιπίο Π{ο Ίαπο, 

ναι Ἱαγίπο ἴπγο {9ού {ο Όο οαδύ 

Ἱπίο Ἰο]], {πίο «ἴῑνο ππατοπολαὈ]ο 

Ἠνοι λογο ιοί Ὑν πα ἱθίῖι 46 

πο, απ {ο Πχ ἶ5 πού ᾳποπο]θᾶ. 

Απά 1 Ὠλπο ογο «οαμδοίἩ ἐηθο 4ἴ 
{ο ἶπ, Ῥ]ηο]ς 15 οι: 19 16 Ῥοίίετ 
{ον {16ο {ο οπίου Ιπῖο ἴο ΚΙπρ- 

ἄοπι οῇ (ο, πλ οπθ 676, ἴἼαη 

Παγίηρ πο 67οὀ, {ο ο οαρύ 
Ππίο Ἠθ]] ᾖνοι π]ιθιθ δι 48 

πΓοῦπα ἀἰοῦὶ ηοῦ, απἆ {ο Πτο 1β 

πού ϱιοπο]οθᾶ. Ίου 6Υ6ΓΥ 9ἨΏθ 49 
β]ιω]] ο ρα]ίοά πζ Πτα, απᾶ 

6Υ6ΥΥ οαοτίΠορ πα] Ῥο 5α]{εά 

ψκα]ς. Φα]015 ροοᾶ : Ὀ011 09 δ0 

βα]ό 5ροοοπιοίμ ἰαςίθ]ο5ς, "1ου 

πῖ]] γο |τοδίοτο 195 βα]ίπθςς 7 
Ἠαγο ρα]{ ἵπ γοἈσβ61Υ65, απᾶ 1ο 

αἲ Ῥθυσο πλ Κοπο αποίᾖθ», 

ΟΠΔΡ. Χ. 

ΑΝΟ 6 «γοβο Έοπι {πσπορ, 1 
απά οοπηθί} Πίο δύο Ῥοτάςτβ 
οἳ ὁπᾶσα, Ὀγοισ] εἴπο τορῖοη 
Ῥογοπά ἴμο αοτάαπ: απᾶ ἁύμο 
οτοιᾷ «οοπιθ ἰοραίμθ; {ο Ἠϊπι 

18 πο ιδοᾷ 9νηποιο ο ναιὈ, πνλίο] ἵς οοπάΓίομρ, ἶ5 1Π ο Ῥναρθπί 
ρᾳ5θ. Όσο ο). ἃ : 24, απά 9 : 80, ποίθβ. 

4 α {μο ππφιοπομαρίο Πνοι;. 9ου ν, 48, ποίῖο Ὁ. 

ο 6 ορηςοί]ι έλος {ο εἶη” Όρο ν. 4, ποίθ, 

ἕα πίο Πο[-βνο;”. εἷς τὴν γέεννα» τοῦ πυρὸε. 14{οτα]]γ, 

1ηἱο 1ο οἩοηπα, οἳ ᾖνο, Θ. Ὦν,, “ ἆαπα Ία ᾳοπεηπα ἆπ {δι 

Βγιίπο, ]ῤα1 |.άσι ΑΦ πο ροηϊζνο 18 οσοι θοᾷ Ίπ Ῥ]άοο 

οἳ αη πζ]οσίίνο, 16 η] ἵπ ής ρίασο απα[(ν γέενναν, 8ο αν Όιο 

Βοπίοπσο πιαΥ ὃο γοπῴςναί,, “ Ἱηζο ἴ]ιο Άοτγ ἄομοππα ; ο, 1ξ Ίο 
τομᾶογ γέενραν ὮΥ  Ἰνο]] ”----ό Ἱπίο ιο ΠουΥ Ἰο]]”. Βο Ώο Ἰμούΐο, 
Τοιον-Π 01ο.” Ἴλορο νοµᾶστίησς ανο βιισσοςίοᾷ {ου σοηςἰζθγηΜίοη, 

5. Ῥοσοπιοίῃ :”'. γένηται. Οαπιρροῖ], Ὠία]ς., ΈἩοπιβδοα, Ῥθο]γ. 

Β. 11, ο ἀογοπαίδ; ”. Μοπίαμας, Οαβία]ίο, “ Λαῦ ;”. Ῥο]ρ., “ ποιί--- 

πνογάί.”. ρου {ΐο 1ςο οἱ {ἶο Ίηα. Ιπάἰσαβίνο Ἠογα, 50ο οἵβ. ἃ : 24, 
απ 9 τ 85, ποίος, 

Να Τηφίο]οςς ;'' ἄναλον. Ἠοῦ., ' Ἱηπβῖρίᾶ,”. Ὀ]ϊο]ς, Οαπ1ρ., Τλοπι, 

Β. Βν., “ Ἰηιρίάο ; ”. Ῥνοίδολ., “ ἑτορίσθ, ἑπαίρίαις, Γαέιις.” 

{ «ου 1” ἐν τίνι. Ὠϊοικ. ο ὙΠιοτου οι 3 1 ποσν τοβα]οίοᾶ {ο 
Ἱεραὶ ῬήναδοοΙοςγ. Α5 απ αἱίουμαβνο τοµάσνίπα, “πι ναί.” 

5ο Τ]οπι. 

Πα γρβίογθ---ευ]ίηοβ ;” ἀρτύσετε. “Βαμβοι,, Όλουρ] ΠΜοτα], 
ᾖοος ποῦ ρἶνο ἴλμο ἐλλοισΏῖ, αν]ηοῖι ἵς ἐἶναῦ οἱ τοβίοἵπρ; ἐἰαὲ φιια](έη 
(Εαἱύποςς), ου μίο]ι Ἰναᾶ Όσοι 1956, 

} «ο αἲ ρεαςο ;”. εἰρηνεύετει ὙΝακαῖ, Ῥμαγρο, ος. 8. Ὦτ., 
«β0Υ07 ϱἩ Ῥαΐχ;” ο Μεύία, “εοίἁ Πεά[ονάρ “Το ο αἲ 
Ῥοποο ”. ἶ5 α οΟπΙΠΙΟΠ Ῥηπαδο ἵπ {1ο Ἐ, Υ., ζοῦ ὅ : 285 221 21. 
Ῥα, 14: 55 : 20. του. 16 : π. 

6 ρΠθ αποΐμογ ; ἀλλήλοι, Ἀου. ο οσον 11 Ἡ. Ὑ. 

«γοβο,”. Τίς ου]νορταρΏγΥ 19 αἀορίσᾶ, 15 πιοδύ 6ΟΠΙΠΙΟΗ. 

ὁ 16 Ὀονάσις:” τὰ ὅρια. ου οἱ. ὃ : 1, ποίο, 

«ο τοσίοη ;”. διὰ τοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. Το6Άγ, ἨΝοἙ- 
1ογ, “ιο οοππΥ ;”. Οαπιρῥοῖ!, “ {λνουσ] ιο σοπηγ προ μα 
{ονᾶαα ;” Τΐ8., “ρου τορίοποπι (1 ορί αἱένα ογάσποια ” Βσζα, 

“Ῥου οἵαπι ο ογάσαῖς;”. Οηβία]ίο, “μον ἰταιβ]οτάσηίπαπι αρταπι,” 
Ῥομίπεοηυ (πέραν), « ψΙᾶι ποιίου ατἠϊο]ο τὸ, {]ιαί ὄσγομα, Ἱ. ο., ἴἶ1ο 
τοσῖοῃ Ὀογοπᾶ. 9ο Ματς 10 : 1 οἳ ες Ἠου]βίοπ. 

ά «{ῃο οροπᾷβ. ορ οἩ, 21 4, ποἱο, ἡ υἱρ., Έγαδι,  αρορ 
Οᾳία].,  να]ραφ ποπίπαπι, 

5“-ρρπιο {οροίμου;’”. συμπορεύοντας. 

Ὑαἡρ., Έταβ,,  οουνοπαη[ν 

σ Ρµ πι 

ι] 

Ὑγαίκοξ, Έ6ς8Υ, Πο]. 
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απ, 5 Ίο πας ποπῖ, ιο ἰπιισ]ῦ 
έλοπι αραῖη. 

2 Απά ο Ῥματίδοοϐ σαΠπθ 1ο 
Επι, απάἆ -αθ]κοά Ίήπι, 15 {6 ]νθι] 
{οι α πια {ο ραῦ απΓαΥ ές πο 
ἰοιηρίίπρ 11π1, 

ὃ Απά ]ιο απαποτοᾷ απᾶ ραίά 
υπίο {λσπι, Ἅαῦ ἀἷᾷ Μορβος οοπ]- 
πιαπᾶ γοιι 

4 Απά {16γ εαἱᾶ, Μορος 5α[οτοᾶ 
ἵο πτ]{ο α 111 οὗ ἀϊγοτοσπιοπί, απᾶ 
ἴο Ῥαή Λε απαγ. 

ὅ Απᾶ ὄθρις αηβιγογο απά βα1ά 
απίο {λοαπι, Έου ιο Ἱανάπος» οἵ 
γοιγ Πθατί Ἠο πντοῖθ γοι ἐλ]5 ϱτθ- 
οορί; 

6 Ῥαέ ποπ {πο Ῥοσϊπηίης οἳ 
6 ουθαΊοη, ἄοά πιαάο {λοπιτησ]ο 
απά {ςπιαίο. 

Ἱ Έοτ τς οα15θ να] α. πηαΏ 
Ίθανο 19 {αί1ου. απἆ πιοίἁου, απᾶ 
οοανο {ο 118 π]{θ; 

86 Απά {ΠοΥγ ὑπαίπ αλα] ο οπο 
Πορ]: 8Ο Ίἴ]ιοη μα απο πο πιοτο 
Ὀπναίη, Ότπό οπθ Πθρη. 

9 Ἠγμαί, ἠοτσίοτο, αοά Παῖι 
Ἰοϊποᾶ ἰοσαίμεν, 16ἱ πού τιαη ριί 
αβΙΠᾷΟΣ, 

10 Απά ἵπ 11ο Ἰοπςδο 15 αξ- 
οἴρίο5 αξ]κοᾷ Ἰήπι ασαἴπ οἱ {μο 6απ1ο 
οπαϊέσι.. 

11 Απάᾶ Ἰο ραὶζι απίο Ίλοπι, 
Ἠ]ιοβοθγυου β]α]1 Ῥαΐς απαγ 8 

αΒΡΕΙ ΤΕΣΤ. 
ΔΝ ». νε »/ / 

προς αὐτὸν' καὶ ὡς εἰώθει, πάλιν 
2ο/ 3 / 

ἐδίδασκεν αὐτούς. ” Καὶ προσ- 
/ ε ον) 2 / 

ελθὀντες οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτη- 
» 3 » 9 Ε π 

σαν αὐτὸν, εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυ- 
. . ΄ 

ναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐ- 
/ 9 ς ν 5 9 ῳ 3 

τὸν. Ὁ ὁ δε αποκριθεὶς εἶπεν αὖ- 
τοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Ἰ{ωσῆς; 

Οἱ δὲ εἶπο», ἠωσης ἐπέτρεψε 
βιβλίον ἀποστασίου γράψαι, καὶ 
ἀπολῦσαι. ὃ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
. “ 5 ε ΑΦ χ Ν 

]ησοῦς εἶπεν αὐτοῖο; 11ρος την 
σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν 
ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην" 6 ἀπὸ 
δὲ ἀρχῆς κτίσεως, ἄρσεν καὶ θῇ- 

3 / 3 ε / 

λυ ἐποίησεν αὐτουν ὁ Θεο». 
Τ ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄν- 
θρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ 
τὴν μητέρα" καὶ προσκολληθή- 
σεται πρὸς τὴν γυναΐκα αὐτοῦ, 
ὃ καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰ σάρκα 

/ ο 9 / »ν / 

µίαν. «ὠστε οὐκετι εἰσὶ δύο, 
ΔΝ ΄ δ ο Ν 

ἀλλὰ µία σάρξ. " ὃ οὖν ὁ Θεὺς 
/ 9) 4 

συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωρι- 
/΄ 10 Ν΄ 5 . 3 / ΄ ζέτω. ἹΚαὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ πάλιν 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τοῦ αὐτοῦ 
» / 

ἐπηρώτησαν αὐτόν. 3 καὶ λέγει 
ευ α ὰ 1 ᾿ / Ν 

αὐτοῖς, Ο9 ἐὰν ἀπολύσῃ τὴν 

ΤΏΡΥΙΡΘΕΡ ΥΒΒΡΙΟΝ. 

αραίὮ; απά α5δ ο 'πα5 αοοβ- 

ἰοπισᾶ, 116 ἰαασ]Ώί παπι αρθῖη. 
Απάᾶ Ώιο Ῥματίδοοϐ ομπιο ο 

Ελήπι, απᾶ αδ]εοᾷ 1ήπη, 15 10 1άγ- 

{41 1ου α πΊη {ο ριαύ απγαγ ᾖὲ5 

πηαοῖ Βγίης Ἠπ. Απᾶ Ίο 
απβιγογοᾶ απᾶ εβαἱᾶ {το ΊΊεπι, 

παῦ 4ἱᾷ ΨΜοδβος οοπιπαηἆ τοι Ἡ 

Απά {16Υ ρα1ᾷ, Μοβος Ιρουπι οᾶ 

πι ἴο Ὑτ]ίο α. 1] κο ἄἴνοτορ, 

απᾶ {ο ραῦ ᾖε Να. Απά 

1ο6θις απηαποινοᾷ απά εαἰά Το 

Ώποπι, Ίου 'γοις 5ἰιρρογηποδΒ 
οἳ ἸἨθανί, ο Ὑχοίθ γοι {ΙΒ 
"οοπηπιοπάπιοηῦ: Ὀτό Γοπι {ο 

Ῥεσϊππίης οἳ "οθαίοἩ, ἄοά 
πηαᾷθ {οι πηαὶο απᾶ {οπθ]ο. 

Του {εμα ο.Ἴθο α πια 881 

Ίοαγο 1ης {πιουν απᾶ 1156 πιοίῃου 

απᾶ οἼσαγο {ο 145 πο; απᾶ 
ο/]ιο {πο εΊια]] Ὦο οπο Ποδι: 5560 

ὕαί ἴἹογ αγο “πο Ίοπρος (πο, 

Ῥαή οπθ Ποςι. Παῦ Ππονοίογθ 

ἀοά Ἰαῖ ]οϊποᾷ ἰορείμον, 1οἱ 

ποῦ πηαα Ῥπή αβιπᾶον. Απά 1η 

Όνο Ίοςς, 118 ἀἱβοίριος αβ]οά 
Ἠΐπι ασαἰη "οοποσυπίης {119 5απ1Θ 
πιαξίον. Απά Ἰιο βαϊδ {ο ἔμαπι, 

Ὕποθνεν αἰια]] Ῥαῦ απαγ 8 

Γ «τας αοοπβθίοπιοᾶ ;”. εἰώθει. ἨοΡ., Ρίο]ς, “Το Ῥο ποηῦ Ρ]ογίσα]]γ, εἱρηῖῇος οοπἠπιαοία, Ρογυίζαα ἀποὐοοπέία, Ῥτοίδοι. 

16 οὐφο]οίο, 

δαν Ἔλο ρτοπουΏ αὐτῷ ἵ6 απᾷστείοοᾷ α[ίο; προσελθόν- 
τε, Ἠθυ ἴλο βαἶκο οὗ οχασίποςε, “πι 118 ομαἰνα]οπῦ, 6 ἐαἰέ- 

εἴσει. Όσο Νανά : 8, ὃ 11, 15 180: Μαι] 6 : 95, π]οιο αὐτῷ 

18 οχρτοβεθᾶ α[ῖου Ὠιο νοιρ οἳ ραΠοῖρ]ο, 

ΈοοἩγ, Ιαηάμιοῖς, Θ6ο οἱ. 1 «18, Σα [γγ]ῃσ 1” πειράδοντες. 

ηποίο, 

} «Ροηποᾷ ;”. ἐπέτρεφε. 
πιο.” Ἠοῦ, 1ραίαη, “ροπή δ.” 

1 Όοτ. 14 : 84. 

} ιδ Ὑπα]κοβοιά, Οαπιρρεϊ. Ίγευγ τοπᾷου [σοις Εἶναῦ ἔῑιο 
Ῥηριίε] βοπίσπσο 16 ἱποοπαρ]είο πγ]λιοιῦ 5οπιο πογᾷ {ο αχρτοςς λα 

ορ]θοί, 'πίς εαπρ]οπιοπί ἵ5 ἱπεοτίοί οχἰσοπῖὰ ]οοί. 16 οου16- 
εροπᾶς πι όμτν, Ίπ 1ο ρτορθᾶίηρ νουςο. 

κ «ο ᾖΊγογοε” 

Έοσἳγ, Κσμᾶ., Έποια., ὁ πα Ῥου- 

ο (5. Τ)) Δος 26 :1. 

«Ῥ]ϊγοτοσπιοπύ ’ ἵς οὐφο]οῖο, 

1 γοας ΒΕάΡΡΟΤΗΠΟΞΒ οἱ Ποατί;” τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν. 
Ἐοπά,, Πιοπι,, “ Τους βὐαρρουα ᾠβροείίου.”. Σκληρότης, Ἰποίτι- 

ἀπᾷ σκληροκαρδία, απάπιἰ οοπιπιαοία, Βτοίβο]ι. «Σκληρόε Ίπ5 Ίλια 
παοίαρλοτίσα] αἱρη]ήοδίίοῦ, λαγδὴ, οὐδίιπαίο,. 1Αάάολ. “ ἨἩατάπσβα 

οὗ 1θανό 16 απιρῖραοις, Οαπιρθο]!, σουτ ππασίορ]ο ἀἱθροεί- 

Πρι; Τμοπι,  γου βαρρουη ἀδροδίήου 

απ α ροηηπαπάπιοηύς”. ἐντολὴν. Ῥοοιγ. Τα πνονά οσσΙβ 

βογοπίγ-οπο ἠἴπιορ {η {1ο Ν. Τ., απ 18 γοπᾶστοά “ σοπηππαπάπιοπῦ ” 
ἵπ αἲ] Ἰηβίπποος, οχοσρέ {1ο ρτοβοπέ απά Ἠου. 9 «19. “Ἐποσορί” 
οπἱρἰπαίθᾶα Ίη {ο Ῥιφορρίιπι οἱ ένο Ὑπἱρ., πο] Ἴναβ {ο]ουνεᾶ 

Ὦψ Ὀγπᾶα]ο, 
» αϱτραΛΊοη.”. Α5 ἀρχῆς ἵδ απατί]γοι», απᾶ ους Ἰάΐοπι 60110- 

βροπάς πηἷι Εἶναῦ οί ἔῑιο ἀγοοῖς, {Ώ ὑλίς οοηβἰχποίίομ; πο αγ[ἰοῖο {8 
ποςθβεα” ἵπ ἴ]θ τοπάθιίπρ. 9ο 0017. 

ο «{ρ {πο;’ οἱ δύο. Ὁμαιρο, ῬασΙγ, Ἡαἷκεί, Β. Τ0γ., “]ορ 

4διχ;”. Τρ6ν., “1ος ἆο.” 

Ρ «6ο ἐμοῦ; ὥστε. 

4 «πο Ίοηροῦ ; 

(5. Ὁ.) αα]. ὃ : 25. 
Σα ροποσηῖηρ 1”. περὶ (οἶπι βεπήι) Ἰοπᾶ., Οωπηρ., Σ90ΗΥ. 

Τοῦ., Κοπᾶ., ΤΓαἰκος, 

Ἐοπά,, Ὀϊοῖς,, Οαπιρῥεῖι, Ἐοῦ. Βο ο) 
ουκεΤδ. 
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νγθ, απᾶ 1ΙΠΑΙΥΥ αποίἸθτ, ΟΟΠ]- 
πηθζοίν πάπ]ίθΥΥ αραἰποδῦ μου. 

12 Απά ἵξ α ποπιαπ βα]1 Ῥαῦ 
απαγ Ἰθυ Ἠταβραπᾶ, απᾶ Ῥο τπςΥ- 
χὶθᾷ {ο αποίᾖθι, δἶιο οοπιπ({θί] 
αἀπ]{ουγ. 

18 Απά ἴιου ὈγουρΏέ γοιης 
"οἰή]άνοι ο Πῖπι, Πιαῦ 16 αἶοιπ]ά 
ἔοαο] ἔνοπι; απᾶ ᾖὲς ἄἰδοίρ]οβ 16- 
Ῥι]κοά {οβο ὑλαῦ Ὀτοπσ]{ ἐλοπο. 

14. Ῥαΐ γ]ιθη ὦσοβαβ βαν {έ, 6 
ναβ8΄ πιο] ἀἱαρ]οαβοᾶ, απᾶ οραϊᾷ 
απίο ποπ, Φαῇσου ιο Πε οἰ]- 
ἆνοῃ {ο οοπιθ Ὁππί{ο πιο, απᾶ {ογρ]ᾶ 
έλοπι πού: {05 οἱ δπο]ι ἶ5 ἐμο Ἱςΐηρ- 
ἄοπι οἱ ἀοᾶ. 

16 Ὑοτί]γ 1 6αὖ απίο τοι, ἸΠο- 
βοονον δια] πού τοσςῖνθ ιο Ι1ηρ- 
ἄοπι οἵ ἀοά αξ α Πίθ ο], 11 
βΏα]] ποῦ ομίθς ἰλογοίη. 

16 Απά Ἱο ἐοοῖς ἴπθπῃ τρ ἵπ Ἠ15 
αΤπΙβ, ριῦ ὶς Παπᾶς προη Ίλθιη, 
απάᾶ Ῥ]οβςοᾷ ιαπ], 

1Ί Απᾶ π]λοη Ἡθ Ὑαβ ΡοπΠθ 
Γογί] Ιπίο ἴμο παγ, ἴἼἨθτο 68Π1Θ 
οπο γαπηῖπα, απᾶ Ἰςηορθ]οᾶ {ο Ἠήπι, 
απᾶ αξ]κοᾷ Ἰϊπ, ἀοοᾶ Μαρίου, 
γ]αί οἶια]] Τ ἄο Όαῦ Τ πιαγ Ιπ]ῃοσί{ὁ 
οἱθγποΙ Η{9 7 

186 Απά ὅσδαςδ βαϊᾶ απ{ο Ἠϊπ, 
ἩΜΙ οα]]ο5ύ ἴλοα πιο ᾳοοᾶἳ ἴλεγο 
ἡ ποπθ ροοά, Ῥαΐί οπο, ἐλαί {5 
οά. 

ρουσιν. 
ν / 

ηγανακτησε, 

τοῦ Θεοῦ" 

σω; 

αππΕκ ΤΗΣΤ. 
- 3 . ΔΝ / 9) 

γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ αλ- 
- / 

λην, μοιχᾶται ἐπ αὐτήν' 
24 νΝ. 5 / ΔΝ 3 » 

ἐὰν γυνὴ ἀπολύσῃ τον ἄνδρα αὐ- 
της καὶ γαµηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται. 

15 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παι- 
δία, ἵνα ἄψηται αὐτῶν. οἱ δὲ 
μαθηταὶ ἐπετέμων τοῖς προσφέ- 

4 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿ησοῦς 
καὶ 

3 Δ 
ἄφετε τᾶ παιδία ἔ εσθαι πρός ρό 
με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά" τῶν 
γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία 

ὅ ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 
Δ΄ 5 Δ / Δ / 
ὃς ἐὰν μὴ ο μγεν, τῆν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ ὧς παιδίον, οὐ μὴ 

3 / 3 » / 

εἰσέλθῃ εἰς αὐτην. 
/ 3 ΔΝ Ν Δ 

καλισάµενος αὐτὰ, τιθεὶς τὰς χεῖ- 
3 ὁ Δ / / 

ρας ἐπ᾽ αὐτὰ, ηὐλόγει αὐτά. 
ο. 5 / ᾿ ο 

Ἰαὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ 
Ν Ν ω 

εἰ ὁδον, προσδραμὼν εἷς καὶ 
/ ΔΝ Αα 

γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρῶτα αὐ- 
Ν / 

τὸν, 4ιδάσκαλε ἀγαθὲ, τί ποιή- 
) Δ / 

σω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομή- 
« ο) . 5 

1530 δὲ ᾿Γησοῦς εἶπεν αὖ- 
κ / /. / 

τῷ, Τί µε λέγεις ἀγαθὸν; οὐδεὶς 
3 ΔΝ ᾿ νΝ. ς / ΔΝ 

ἀγαθος, εἰ μη εἷς, ὁ Θεός. τας 

ΏΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ, 

πο, απᾶ ΠΙΟΙΥΥ αποί]μθι, ΟΟΤη- 

ποἰθέθί απ] αραίπδύ 1191. 
Απά 1 α γοπιαη λα] ραΐ απαΥ 15 
μου. ἸαςὈαπᾶ, απᾶ ὃθ πιαττ]οᾶ 
ἰο αποίλον, εἷθ οοπιπ οί 
αζπ]ίουγ. Απᾶ {πα Ὀτουρλί 19 
"Μο ομ]άνθν ἴο 1ήπι, εἴλαῦ Το 
πὶρ]έ {οιο]ι Όιθια; απά Ε]5 ἀϊδ- 
οἱρίθῦ τοὈι]κοά {ποδθ ἩπΠο 
Ῥχουρ]λί έλεπι. Ῥπὸ πει 9 θ8αβ 14 
βα1Υ {έ, Ὦθ παβ8 πιπο]ι ἀἱβρ]εβξοᾶ, 
απά ραῖᾶ {ο Ώιοπι, ῥαῇόγ ο 
Πι]ο οἩα]άτεη {ο οοπιθ {ο πιθ, 
απᾶ {οτρῖᾶ Έιθπι ποὺ; {ον ος 
επο]ι 15 {πο Ἱήποάοπι οἱ ἀοα. 
υγ] Τ δαγ {ο τοι, Ί1οσγοί 16 
ειο]] ποῦ τθοσίγθ {ο Ἰπσάοπα 
οἱ ἄοά, Ἴϊκο α Η{]ο ο], πο 
ψ]] "Ὦγ πο πιθαπ8 "οπίου Ἰπίο 
Ἱδ,. Απᾶ Το έοο]ς ἴπθπι ἶπ 8 16 
αΤΠΠΒ, Ῥυῦ ἠὶς Ἠαπᾶς οἩ {λοπι, 
απᾶ Ὀ]οββοά Ί]απι,. Απᾶ τας Ίο 1Τ 
Ίγα8 ροἶπο {οΥ{Ἡ Ιπίο πο παγ, 
οη9 «ΤαἨ αρ, απά κποο]ίπρ {ο 
Ἠΐπα, αρ]εοᾷ Πήπι, ἄοοᾶ «Τ6ας]6ν, 
σ]αῦ 8Ώο1 Ι ἆο 4ο Ιπ]Ιοηή 
οίογπαὶ Πίο Απά ἆθδις εαῖᾳ 18 
{ο Ἠπι, ΠΨ οα]]οξῦ Ώιοι τι 
ροοᾶ “πο οπθ {6 ϱοοᾶ, :οχοορί 
ἔρηθ, ἐλαέ 15 αοᾶ. που Ἐπον- 19 

15 καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς, 

16 Καὶ έναγ- 

19 

: ας Ἰρ]ο οἩἱ]άνου ;”. παιδία. ὮῬοο)π, ΊἩαἰκοί, Ἐοῦ. ο ν.14. 

9. Ἐν. «« 4ο ροί οηίαπίς.”.  Βοο οἩ. 9 : 56, ποίο, 

ε  Ἠνοῦ Ίο πὶσλ{ ἑοασ]ι ;”. ἵνα ἄψηται, Ἰοβίογ, Ἡπ αἰκοβο]ά, 

ζοπᾶ,, Τποπι., Οαπιρ. 

να Ῥμμ]γ. Θοο οἩ. ὃ 1 28. 

να κος” ὧς. Ἀθο οἳ. 81 24. 

να Ὦγ ηο πηθαῃς;” 
οσα. 

κ «οπίου {πέο {61 εἰσέλῦῃ εἷς αὐτήν. 
ππ]οςα ἵη Τλο Ίαῃσαασο οῇ {πθριιάσμοο. 

ἀοπς, ““ οπίοτ 10. Ρο Οαπιῤ, 

οὗ μὴ. Ἀσο οἩ. 9 141. Ἔστα, “ πθ(αα- 

α Τ]λογοίῃ ” {5 οὐβο]οία, 
Α48 οη ο]ίογπαλίνο ΤΟΠ- 

σ «{οο]ς- Ίη Ἠΐβ αὐπις;”. ἐναγκαλισάμενοο. Ἰοηπάν]οῖς, Ὠίοῖς, 
α ἐρ]είηρ---ἵπ 148 αγπης.” 8ο (10. Ὑ.) οἱ. 9 1 96. Ῥσπα, “ αοοορῖς- 

βοὺ ο05 ἵη α]πας,”. Τρου. “ Παρ]όπᾶο]ος ἑοπιαᾶο ον Ὀχασοβ;”. Β. 
Ἐν, ««Ίες οπουταηὲ ἆθ 5ο5 Όντας," 

: «ρ8 Ίο πνας ροΐπσ 1ου]; ἐκπορευομένου αὐτοῦ. Ἀλατρο, 

Ῥροἳγ. Τϊιο Ῥαπριορίαϊ οοηςναοξίοη ἵ πἀορίσά, πού οἙ]ψ ας 
Πτονα], Ὀαῦ ακαο, ἵπ Ῥνθβοπίίης ἐἶμο (]οασλό οἳ οοπΕηαθᾶ ποὐίοἩ. 

Ῥιιγίπα ιο ἐίππθ, Ὑλει ιο Βανίους “«πνπς ροίΐηρ Γου/” ιο Ιποῖ- 
ἁρπύ οοοιττοά. Βο ιο ἵπιρου[θοῦ ἴοπρο οἱ έ]ιο ναυῦ (π]]οϊι οοἳ- 

γοδροπᾶς εχαοἰ]γ ση ἐς τοπάετῖπρ) ἵ οπιρ]οσθᾶ ἵπ {πο Β. Ετ., 
 σοπηπηθ 41 βογίαίζ,”.. Ὕγεριογ, “α5 Ἡο παβ ροῖπο ουῦ]”. ἸΤακοῦ, 

«38 Ἡο πνας σοίης {ουπατά.” 

5 ἄταη πρ.” προσδραμὼν. Ἰοπᾶ. ἩΓαἷοί, 8Η41Ρθ, “ταπηίῃς 

πρὸ. Ρο Ἠοῦ, (ἐη Ἰοεο), προστρέχω. ο ἨΓαῖέο, “ Ποί- Ἱνοροί 
ϱ, Ἐν. δίαμῦ αοοοπτα”. Τμής πρ] Ῥο τοπᾶοισᾶ {π οοη[ονπη(γ 
εἴλη ἒιο πβασθ ο {19 Ἑ), Ῥ., πθγο γοτΏς απο οοπιρομηβσά γη] 
πρός, “Τα {ο λήηι ΒΘΒΗΗ, Επ που]ά ποῦ Όο πποτο σεσιταία. 

ν΄ «]ηροπς ”. γονυπετήρας. 

Ῥΐσ]ς,, Τ]χοπη. 

5 «Ἠρασμογ.”. ορ οἡ. 4: 98, ποίο, 

ἆ αἱ ἱηλοτίδι”. ἕνα- εληρονομήρω. Ναοί, Οαπιρῥοϊ!. ο. 

Ἠτ., «ουν Ἠότίίος,” Βου οἷι. ὃ : 14, ποίο. Βο ἵη Ῥαγα]]ο], Ταἷκο 

18:18 

6 «ηο ΟΠ0:” οὐδεὶ. 366 ΟἩ. 21 4ἱ, ποῖο. Ἠοῦ. (οὐδεὶς), 
α ΑΤΏβο]. 45 βαὈρῦ, πο οπο. ορδίος («πο οπ03}, “Απ α. βαὐθίί» 
ἐαΐο, ποηθ ης ο. Ῥ]ατα] εἱρηϊβοαέίοη.” Ὥκοβοηῦ πδπρο οπηρἰοὖς 

«πο οπθ,” πΏοπ ἴ]ιο /άθα, 18, “ ποῦ ο αἰπρ]θ 1πά1νἰάπα] 

5 α«οχοερί;” εἰ μὴ. ἈἨοὺ. ου οἩ, ὅ : 97, ποῖο, 

5 ος ρπ0, ἐ]ιαὶ ἐν ἀοᾶ :”. (εἳ μιὴ) εἷς ὁ Θεός. Ὑεβίογ, Καοπᾶνίοῖς. 

Ὑγεξ]ου, ΓΚ επά,, Ώμαϊρο, Οαπαρ., 
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ΚΙΝ6 6ΑΜΠΒ) ΥΡΠΡΙΟΝ. 

19 Ἴμοι Ἰποποβί {ο οοΠ]- 

πιαπάπιθηΐς, Ὄο ποῦ οοππαίὁ αάτ]- 

Τ6ΓΥ, Ὦο πού 41, Ώο πού βίθα], 

Ὢο ποῦ Όθαυ {α]ςο πγίηοςς, ο ίνα ιά 

ποί, Ἠοποιν ᾖὉιγ {αίμος απᾶ 
πιοίᾖογ, | 

20 Απᾶ Ἠο απαγογοᾷ απᾶ βα]ᾷ 

ιπ{ο Ἠΐπι, Μαξίου, α]] ἐλιοβο Ίαγο 1 

ουβογνοᾶ {1οπ1 πιγ γοιίμ. 

21 Του ἆοδιβ Ῥο]ο]άΐπο Ἰπη 

Ἰουοά Ἰϊπι, απά βαἱά απίο Ἰήπι, Οπο 

ης ποια Ἰαο]κοςί: σο 1]ιγ Ἰαγ, 

βο]] πλαίδοσγον ἴμοι Ἰαδί, απά{ὃ 

ρῖνο ἴο Ίο Ῥοου, απἆ ἴλοι λα] 

μανο γθαδανο Ίπ Ίθανοι; απᾶ 

09110, ἰα]κο πρ ἐ]ιο ογο55, απἆ {οἶ]ουν 
119. 

233 Απά Το Ίαβ βαᾷ αἲ ἠ]αῦ ΒαΥ- 
ἴπρ, απᾶ πνουῦ απαγ οηἱονοᾶ: {ου 

ιο μαά ϱγοαῦ ῬοββθβδίοηΒ, 

25 Απᾶ οὦθδιβ ]οοίθοά τουπᾷ 

αροιί, απά 58161 ππίο Π] ἀἰδοῖρίος, 

Ποπ Ἰανά]γ εΊα]] {Που ἐ]ναί Ίαγο 

τ1ο]οβ οπίου Ιπίο {ο Πάπρᾶοπι οῇ 
αοά ! 

24 Απᾶ ο ἀἱβοίρ]ον Ἱθγο 

αδἰοπ]σηθᾶ αὖ 5 ποντᾶς, Ῥπί 
16915 αηςγοεγθίῃ ασαῖπ, απά δα1ἴ]ι 

ππῖίο 1ηθια, Οή]άνδη, Ἠουν Παν 15 

16 {ου Ώιοπι ἐμοῦ ἰγαδί {π τίσο]μος {ο 
θη{ου πίο ἐῑο Ἱᾳπράοιη οἱ αοᾶ | 

απΕΏπκ ΤΕΣΤ, 

ἐντολὰς οἶδας, 11η μοιχεύσῃς' 

μὴ Φονεύσης' μὴ κλέψῃς' μὴ 
ψευδομαρτυρήσῃν" μὴ άποστε- 
ρήσῃε" τίµα τὸν πατέρα σου καὶ 
τὴν μητέρα. 93Ο δὲ ἀποκρι- 
θεὶς εἶπεν αὐτῷ, Αιδάσκαλε, 
ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐ ἐκ νεό- 

/ ς ο 

τητός µου. ο δὲ ᾿Ιησοῦς 
ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν, 
καὶ εἶπεν αὐτῷ, "Ἐν σοι ὑστερεῦ' 
ὕπαγε, ὅσα ἔχει, πώλησον, καὶ 

Ν . 

ος τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θη- 
σαυρὸν ἐν οὐρανῷ' καὶ δεῦρο, 
ἀκολούθει µοι, ἄρας τὸν σταυ- 
ρόν. Ὁ 'Ο δὲ στυγνάσας ἐπὶ 

Α / » 3 / 

τῷ λόγῳ. ἀπῆλθε λυπούµενον" 
ἦν γαρ ἔχων κτήµατα πολλα. 
5 Καὶ περιβλεψάμµενος ὁ ᾿ζη- 
σοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 

- / ο Δ / 

Πῶς δυσκολως οἱ τὰ χρήματα 
3 . Ν ο 

ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ εἰσελεύσονται. 3 Οἱ δὲ 

ν Ε - 3 - 
μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς 
λόγοι αὐτοῦ. Ο δὲ ᾿Ιησοῦς 

/ .. Ν / - 

πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, 
/ - ’ / ᾿ Ν 

Τέκνα, πῶς δύσκολὸν ἐστι τοὺς 
/ 

πεποιθότας ἐπὶ τοῖς χρήµασιν 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 

ΏΒΥΙΡΗΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ο5ύ {πο οοιππιαπάπιθηΐς, Ὦο πού 

οοπιπ{ αν]ίοτγ, Ὦο πού 1Η, 
Ὀο ποῦ βίοα], "Ώο ποῦ Όθαυ {πἱ5θ 

{οβ/ΙπιοιΥ, Γε{απά ποῦ, Ἡοπου 

ἴ1γ {πλου απά πιοίμθυ,. Απά 

Ἡο απβπονοά απ βαἱᾷ {ο πι, 

'"Ἕρασ]ον, α]] ᾖιοβο {Ἠ]πο8 Πάγο 

1 Ἱορί ἔνοπι ΙΥ γοιίι, ΣΑπά 
168115 Ι]οο]ίης οἩ πι, Ιογοά 

Πΐπι, απ 5αἱᾷ {ο Ἰήπι, Οπ6 πο 

ἴποα. ]αο]κοδί; "ρο, 5ο π]αί- 

6νοῦ ἴἶοια Ἰαβί, αμ ρἶνο {ο {ο 

Ροο}, απᾶ ἴποι επα]{ πανο {χρα- 

βιγο ἵπ Ἱθανοῃ; απᾶ οοπιθ, ἴ]ζο 

πρ Ίἴμο οἱο85 απᾶ {ο11οπ πιο, 

Απ Ἠο ας εαᾶ "ού πο 5αγίπρ 22 

απᾶ υοπῦ αγαγ ο1θγος; {900 1θ 

λαᾶ στοαί Ῥοβδοδδίου. Απά 25 

16818 ]οο]κοᾷ ογουπᾷ, απᾶ βαση 

{ο 15 ἀἱδοῖρίορ, »ΥΥ10 πα 

ἀϊ[βιου]0γ απ] νοβο νο Ἠαγο 

γ1ρ]ιος, οπου Ιπἴο Ίο Ἰήησάοπη 

οἳ αοᾶἱ Απᾶ ο ἀἱβοίρ]θς τγονθ 

αβίοπ]σμθᾶ αὖἲ 15 υοτᾶδ. Ῥιή 

ἆοφᾳς απςμοτοῦι αραίπ, απᾶ 

βαν {ο θα, Οµ1άτοη, "ον 

ἀιβπου]ς 16 ἵδ {ου Ίλποβο γιο 

ης Ἱπ τίο]ιθς, ο οπίου Ιπίο 

Όιο Ἰήπσάοπι οὗ (αἄοά! Τί {9 26 

|] 4 

Τη9 τοπάαηρ οἳ Βοπιο {ταπα]αίους, “ οχοορύ ἄοᾶ οπἱγ,” γγου]ά το- 
ααῖτο ἐἰιαί ὕπογο εἸιοι]ά Ὦο πο οοπΊπια α[του 
πλοχο ἴἶλο γοαᾶίης 19, εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός---. Ὑ.ι  Ἠπὸ αοᾶ οπ]γ.” 
ΑΔ. Αἰπαί]αν Ῥαπούιαδίου ΙΜ ναί 1η ο Ῥαςξασο Ὀθίοιο ας ἵς Γουπά 
Μαΐί, 25 :8, εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὁ καθηγητὴς, ὁ ΧἈριστός-- Ἑ. ., 
{ον ους {5 ου Μαδίου, ουσιι Ου]ςί,” 

Ἡ “«Ῥο πο Ῥοαυ [8ο ἰοβίππουσ,”. μῆῇ ψευδοµαρτυρήσῃε. 
ὙΜαἷκοί., Πἰοκ,, ΟαπιρΏοΙΠ Ίανο “{α]ο {οίπιουγ.” 
Ῥτορον τοηάστίης, 5 ϱ' έηρςς ” 
εδ ΙΠΠΟΙΙΙ]- 
Ν. Τ., 

α{οβέ1γ [ου Εν ίποςς,” ας α ΥοὈ. 

ο Ἔρασμον.”  Θοο οἷι. 4 : 38, ποία, 

} “«Ἱαγο 1 Ἱερί:”. ἐφυλαξάμην. 

κα λμάτ”. Καὶ 

1 αἹ]οο]ηρ οἩ Εύη; Α.Α. ὁῥ 

16. Πού’ αςοᾷ [ΟΥ Πάπα 10ο ϱᾳένσς 
Ἰπ μο αἰχ Ἱπδίπποος Ἰνηογο ἐλῖς νοτῦ οσσοῦΥβ ἵπ {1ο 

α ἠοφήπιοιγ ”. εοιὶᾶ ο θα θε πίσά {ου «« πνίίησρς,” 
Βοο ο]. 

ἨνοβΙογ, Ἔοοιψ, ΌΠαχρο, 
Ἠγα]κοί, 9ο Ἠ. Ἡ, ἵὰ νο Ῥανα]]οίς, Ταςέ, 19 : 20. Ίωχο 18:21, 

Ἰουᾶ,, Θπνρο, Ὀίοῖς, Θ. 1, “ οἱ” 

ἐμβλέψας αὐτῷ. Ἀ]μαρο, Γζοπά,, Ῥοο]γ, 

εἷς, π8 ἵη Μαι]ς 2: Ἱ, 

Ία]ο 28 : 061. 

πα αος” ὑταγε. 

1: 44, ποίο. 

Ἐ]μήΒ ἵ6 {λο 

ἴἶο αγβίοἷο, 

5ο 

14: 50, 66, ὅ7. 

Ῥοῦ. (δυσκόλως.) 
Ιᾷΐοπι, 

α ο γω 

Τ]οπι., ΡοοἩγ. 9ο (10. 9) ιο ρατα]ο], Μα. 19 : 21. 

3 αϱἱ 1ο βαγίης;”. ἐπὶ τῷ Λλόγῳ. 

Νήσο. τοηάσις Τ6 ἹοσοβδανΥ ἴο ἀορανῦ Ποπι α Πέογα] χομᾶσιίης οἱ 
Φου ο, 8: 

6ΊΊΠΟΠΕΠΙ/’ Φ3Υο τἶδο Το []ιαῦ οἱ ιο Ἡ, Ὑ. 

9 ετοιπά,” Ῥοο]γ, Ιζοπᾶ., Ἡεδίογ, Ώμαυρο, 

ρα Ἠγίμ σλαξ ἀβοα]γ”. Πώς δυσκόλως, 
“Του Ἰανά]γ 

ΑΦ ΑΣ αίοπαίνο τοπσνίης, 6 Ίου ανά Πέ 19” 

«σπονα ἶ6 πθηχ]Υ ο 6απ1ο,  μαί α μονά αρ ἵς 113 
Ῥγοροπό πδασο ἀοπιαπάς « γν] ναῦνον πδη “ ολο] ” 

Σα ουν ἀ[Που]6;'. πῶς δύσκολόν. 

ὙΝοβίοΥ, Οαπιρὂο], Ἐοῦ. ο ν. 21 (Ἠ. Ὑ.), ἐμβλέψας αὐτοῖς ἵ8 

τοπάστοᾷ “ Ιοο]ῖησ προη ἔμοπι 
πολι 1 : 96. 

Ἰψοβίου, Ἰγακοί, Βανρο, Οπιαρῦο], Ιοιᾶ.ι' 

Όσο αἱξο (10, Ὑ) Ιαν]ς 14 : 07. 

9ου 6]. 

Έλοιο ἵθ Ἡο οπαρ]ηβίς, 

33, ποίο, Ἔϊο χοαίης οἳ Ἠσσα, “πιο 

5ορ οἩ, ὃ : ῦ, ποίθ. 

ποπ]ρβος, Ὠ]ο]ς. 

ἵ α γο]αδίοη οἱ ἐιο Ώησ]]ς] 

Τ]μο 

Οαπχρ., Ὀϊοἷς, Θσο ποίθ ῥ, 
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205 Τ5 18 οαβίθυ {09 8. οαπιο] {ο 

Βο ποιο] ἴμο ογο οἳ α ποοᾷ]ο, 

ὕλαη {ου α τἱοΆ Ίπαη. {ο οηύθι Ἰπίο 

ἴιο Ἰαπράοια οἱ ἀοἆ. 

26 Απά {αγ Ὢοτο αδ[οπίε]ιοᾶ 

οι οἳ πιοαδατε, δαγίης ΑΠΠΟΠΘ 

ἠποιηβο]νος, πο ἴλοη οαπ ο 

βαγος 

2Ί Απᾶ Όθδιβ Ἰ]οο]ῖπο προπ 
Ώνοπι, φαἳ δα, Ι πιοι οἱ ᾗς Ἱπῃ- 

Ρορδίρ]6, Ῥπό ποῦ πὶδι αἄοᾶ: {ου 
ΨΙ{ αοά αἱ ἀήπσε αὖο ροββίρ]ο, 

286 Έμου Ῥοΐονυ Ώθσαπ {ο βΑΥ 
ππ{ο Ἠΐπι, Το, πο Ίατο 1ο[ῇ αἰ1, απά 

Ίαγο {ο]οπτοᾶ (Πορ, 

20 Απᾶ ἆοβιβ αποπονοᾷ απᾶ |» 

βαϊέ, ου], ΙΤ 5αγ ππίο γοι, Τ]μουο 

18 πο ΠΠΑη ἐλαῦ λα] 16ῇέ Ἰουςθ, ο 

ργοίμνοἨ, ο). β]θίους, ους {αΐμου, οἱ 

πποίμον, ο) πο, οὗ ομΙ]άτοι, οΥ 

Ἰαπᾷς, {ου ΠΙΥ δαΚο, απᾶ {1ο ρο5- 

οἱ, 
560 Ῥταὐ πο θλα]] τοοοῖνο απ Ίπη- 

,ἀτοᾶ-[ο]ά πουν 1η ἐς πιο, Ποιςος, 

απά Ῥτούμτου, απᾶ αἰδίους, απᾶ 

πιούμαυ5, οπά ομ]]άτοι, απᾶ ]απᾶ», 

γη ῬουβοοποηΒ; απᾶ ἵπ ἴ]ο 

πογ]ά {ο οοπι6, οἰογπα] 119. 

9] Ἐιπύ πιαπΥ ἐλαί αγε βγςὺ βἶια]] 

ρο 1α5ύ; απά ἴπο αἱ πνοῖ, 

82 Απά Ίλογ Ίογο ἵπ {1 πγαγ, 

βοἶπς αρ {ο ᾖογδα]οι; απ 2 ορας 

ν;/οηί Ῥοίοτο μοπι: απᾶ {ου Ίνουο 

απηαποᾶ; απᾶ 45 λογ {ομοννοᾶ, 

λοΥ Ὕγενο αναῖᾷ, Απά Το ἰοοις 

αθαἰπ Πο Ἰπποινο, απᾶ Ῥοσαῃ {ο 

απΡΕΚ ΤΕΧΤ. 
ὧ ον / 

εἰσελθεῖν. Ὁὸ εὐκοπώτερὸν ἐστι 
/ α - . 

κάµηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς 
Αν Ἀ [ο 

ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον 
. Δ / . - 

εἰ. τὴν βασιλεαν τοῦ Θεοῦ 
Αα Ν - 

εἰσελθεῖν. 3 Οἱ δὲ περισσῶς 
2 / / Ν 

ἐξεπλήσσοντο, λέγοντε, πρὸς 
Δ / «ν 

ἑαυτοὺς, Καὶ τί δύναται σωθῆ- 
ο Δ . ναι; Ὁ ᾿Εμβλέψας δὲ αὐτοῖς ὁ 

᾿Γησοῦς λέγει, 1Παρὰ ἀνθρώποις 
ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τῷ Θεῳ' 

πάντα γὰρ δυνατά ἐστι παρὰ 
Α ω 25 Ν « / 

τῷ Θεῷ. Καὶ ἠρξατο ὁ Πέ- 
0 λέ ». 3 31δ Ν ς . 

τρος λέγειν αὐτῷ, ΄δου, ἡμεῖς 
3 ’ / 9 . ’ 

ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ηκολουθή- 

σαµέν σοι. 3 Αποκριθεὶς δὲ ὁ 
. ο Ν Αα 

]ησοῦς εἶπεν, ᾿4μῆν λέγω ὑμῖν, 
υ / 3 ΔΝ 1. ./ Δ ουὐδείς ἐστιν, ὃς ἀφῆκεν. οἰκίαν, ἢ 

ἀδελφοὺς, ἢ ἢ ἀδελφὰς, ᾗ ο πατέρα, 
Ἀ 

ἢ μητέρα, ἢ γυναΐκα, ῆ Τέκνα, η 
ἀργοὺς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὖὐ- 
αγγελίου, ὃν ἐὰν μὴ λάβῃ έκα- 
τονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ 
τούτῳ, οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ 
2 Δ ΔΝ / ΔΝ / 

ἀδελφας καὶ µητέρας καὶ τέκνα 
Ν - 

καὶ ἀγροὺς, μετὰ διωγμῶν, καὶ 
ἐν τῷ αἰώνι τῷ ἐρχομένφ ζωὴν 
αἰώνιον. ὉἹ πολλοὶ δὲ ἔσονται 

πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ οἱ ἔσχατοι 
πρώτοι. 

9 5 Δ σε - 

δ3ΗΣ4.Ν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἆνα- 
/ 

Βαΐνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα. καὶ 
- / λ Αν 

ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ ᾿[ησοῦς, 
.. - Ν 2 Αα 

καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ ἀκολουθοῦν- 
᾿ Αα Ν 

τες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβων 
/ Ν / 5 ᾽ 

πάλιν τοὺς δώδεκα, ἠρξατο αὐ- 

ΒΒΥΙΡΕΡ ΥΕΡΠΡΙΟΝ. 

οαρίθυ {ον α οαππο] {ο ρο μνοιιρΊι 

ἴμο 679 οἳ α πθε(]ο, ματ {ος 8 

χὶοὮ τηαη {ο οηίθν Ιπίο {1ο ΙΐΠρ- 

ἀοπι οἳ ἀοἄ. Απά {1οΥ ποτ 
οχοοθά(ποσ]γ αβἰοπῖἝΏθᾶ, 5αγἴηςρ 

8ΠΙΟΠΡ ἴλἨοπιβο]νορβ, Ίο ἴλθη 

ϱ8Ώ Το βαγοᾶ7 Απᾶ οὧοβιβ 

Ἰοοξκίησ οἩ {λοπι, ϱα1ζα, ΠίΠ 

1161, {ΐ ἐς Ἱπιροβείρ]ο, Ῥα0 πού 

πὶ( ἀοά; {ον δι ἄοά αἱ 

Βίπσθ 8γο Ῥοβεϊριθ. ΈΤπον 

Ῥοΐοι Ῥοσαπ ἴο 5αΥ {ο πι, 'Ώο0- 

λο]ά, πο Ίανο 1ο αἰ], απᾶ 

ΜΓο]οπγοᾶ ορ. Απᾶ ᾖ7οβ18 αἩ- 

βπονοᾷ απ ϱα1ά, "Έτα]γ 1 εαγ ἴο 

γοα, Τηογο 15 7πο 916, πο ἸαίἩ 

]οίς Ίοιδο οἱ Ῥνοίμτου, οὗ. δἶδ- 

ους, ον Γαίμοι, οὗ πιοῖΆθΥ, οὗ 

πο, ος ομ]]άνοη, οὗ Ἰαπᾶς, {ου 

ΠΙΥ βα]το, απᾶ {ο ϱοβΡεΙ’5, "π]ιο 
βλα]] ποῦ τοοθίνθ ο Παπάνοά-{ο]ά 
που ἵπ ἰμῖβ πιο, Ἠομβδθςθ, απᾶ 

Ῥτοίμχαοηυ, απᾶά ἰἱβί6ἱ’5, απᾶ 

ππού]θυς, απάἀ οἨ]άναι, απἆ 

Ἰαπᾶς, πῖἩ Ῥου5οοπ{ΙοΏς, απᾶ ἵη 

ἴο ποτ]ά {ο οοπ1θ, οἴοιπα] Η{9. 

Ῥαὗ ΠΑΠΥ ωῇο αγε Πχδί, "Υ]] Ῥο 

Ἰαδύ; απᾶ {ο ]α5ΐ, βγβί, Απά 

Ώιου πνογο 70η ο τα}, ροίπς 

πρ ἴο ὦογιδβ]οπ; απᾶ «ᾖοδις 

ΨΝοπί Ὀδίοτο μοι: απά ἴογ 
πθγο αππαποᾶ; απᾶ 45 ογ 

ο]οιγοᾶ, [δν Ίοιυο αἰναῖί. 

Απ "4σαἶπ Ἡο ἴοο]ς ἴμο ὑπγο]το 

υᾳφίζο, απά Ῥοραπ ο 161 οτι 

9 1 

5“ Ῥομοιά ;”. Ἰδοὺ. Νακοβοιὰ, Τίοῖς, 
αδοἱ τοµάσνίης οἳ ής ραν/ίο]ο ἵ ένο 10, Ὑ. 

μήν ἵς δει απ ἁγψί ος” 

5 ρη ιο ἵναγ 

Ῥος1γ. ἔσονταε, 

ἐν τῇ ὁδῷ. 

Ὁματρο, Ὑγαἰκοί,, Ῥἱας., Ιοιιᾶ, 

Βμαυρο, 1 αἰκοβο]ά, Οαπιροσῇ, 

'Ρ]Ης {6 ους Ἠδας] Ιάἱομια(ΐο ϱ11:450, 

Ῥοερίουϊ ἁσπιαμᾶς {6 ῃοβίΐου {ος λα 

εᾱ [ο]ογοά ;”. ἠκολουθήσαμέν. 3ο ἵπ πο ρατα]]οῖς, Μαέ, {ζζοπά, 

19 1 21. Ίο 18 : 28. "Πο πακΠανγ « αγο ” ἴ8 εαρόνῇπουβ. α αρσῃίῃ 1”. πάλιν, 

5 Ένα]γο Θοο ο]. ὃ : 28, ποῖο. αἄγοιρ. Βο Ιζομᾶ, απά μαυρο. 

Ἱ Πο πο; οὐδεί, ὮὉλπυρο, Ἐος]Υ, Ὠϊοῖς., Που. 5 α ῃοἰ(ο,” 
η 

Ῥ]οξ., «πιο τῇ] ποί τοσοίνο;”. 8. Ὦν, 4 
Ἰγοίίο, « πο]ο]ου αἱ μῦ----ογαέ16.” 

ἅ γγο βα]1 πού χοσοίνο ;”. ἐὰν μὐ λάβη. ὙΓακο, Οαπιρῤροϊ!, 86156, 

απά πο χοςροίνθι” Ώο 

"μία φαρρ]οπιοπῦ 5 ποοοβααΥ {ο οοπαρ]οίο ἔῑιο 
Τε 6 {ρ]κοῃ {οπι ἴο Ῥατπ]]α], λίαιί, 20 : 11, παρέλαβε 

τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ ἰδίαν---Ό. ιν “ Τοοῖς {ο ἐνε]νο ἀἱς- 

οἱρίος αραν.”. ιο (λοπρ]ιέ {9 του] οοπγογο( ΏΥ παρέλαβε, "Ίο 
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ἴο]] έοπι π]λαῦ ὑμῖηρς αἸλοι]ά Ἱαρ- 
Ῥ6η απίο Επάπη, 

δδ Φαγίπα, Ὡο]ιο]ά, πο Ρο ρ ἴο 
1ογιβα]οί; απά ο Ῥοη οἱ πιβΏ 
β]ια]] Ὄο ἀθ]ινογοά τιπίο 1ο ο,]οξ 
Ῥγϊθδίς, αιιᾶ ππίο {1ο βου1ρος; απά 
Ώιογ βἶια]] οοπάθπιπ Πτι {ο ἀθαῖ], 
απᾶ β]α]1 ἀο]ίνον 1ήπι {ο ιο (ἄθη- 
.Ἴ]οΒ; 

84 Απά {ἴ1ογ δια] πηοοῖς 1ΜΠ, 
απά Ενα]. βοουυρο Ἠπι, απά ελα] 
αρὶὺ προπ Ἠΐπι, απά βΗΦ11. 1011 ήη1 
απᾶ ἴιο Ὀηγά ἄαγ 6 βἶια]] 1159 
ασαἱΠ. 

36 Απᾶ ὅαπιο απά οοἶη, ο 
βοῦ5 οἳ Ζομοαάσο, οοπιο απο Ἠήπι, 
δα)ΐμο, Ἀαρίου, Ίο Ἰου]ά ιαῦ 
Όιοι οπ]άοξί ἆο {ον απδ Ψαίδο- 
ονθ» πο δἹα]1. ἀθδῖνο. 

86 Αιπᾶ ο θαῖᾷ απίο ποπ, 
γμαϊ ποι]ᾶ γο ἰαί 1 βἱοι]ᾶ ἄο 
{ου τοι Ὦ 

δἹ Τον εαῖᾶ ππίο Ἠπι, αγαπί 
πη{ο πα ἴμαί πνο 1ΠΑΥ 8ἱ6, ΟΠ6 00 
{ν τση απ, απᾶ 3ο οἶπον οἩ 
Ώιγ 16[{ μαπᾶ, {π Τ1γ ϱ1οῦ}. 

8δ Ῥιΐ ἆοδις δαϊῖά απίο λθπι, 
Ὑο Ίποη πού π]αί γο αθίς: οὐτ 
7ο ἁγιπ]ς οἳ {ο οαρ ναί 1 ἁγ]π]ς 

απβπκ ΤΕΣΤ. 

ο) / Δ / ᾿ . 

τοῖ λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ 
/ 88 ὁ γα 5 συμβαίνειν’ Οτι, ἴδου, ἀνα- 

/ ».ε / Ν« 
Ααίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ 

.. - / / 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθη- 
σεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς 

» 9 κ 

γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν 
Ν / 

αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσου- 
9 αν 4 4 

σιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, ὃν καὶ ἐμ- 
/ . ν / 

παΐξουσιν. αὐτῷ, καὶ μαστιγώ- 
ΔΝ 3 σουσιν αὐτὸν, καὶ ἐμπτύσουσιν 

η ω) . / 

αὐτῷ, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν" 
ΝΔ . / ε / 3 / καὶ τῇ τρίτη ἡμέρᾳ ἀναστήσε- 

ται. 
» / ο 

ὃδ Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ 
, / / . . 

]άκωβος καὶ Ιωάννης οἱ υἱοὶ Ζε- 
/ { 

βεδαίου, λέγοντες, «Πιδάσκαλε, 
θέλ « Δ 3Δ »./ 

έλοµεν ἵνα Ὁ ἐὰν αἰτήσωμεν, 
/ ς - ορ τς Ν [ο 

ποιησης ἡμίν. 0 δε εἶπεν 
3 ο) /Ρ/ / ο / αὐτοῖο, Ίΐ θέλετε ποιῆσαί µε 

ς - 3τ . ΔΝ 3 3 .ν 

ὑμῖν; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, 
Ν ΜΜ. ε/ ω 3 - 

4ὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου 
ο » / 

καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσω- 
3 - / ε η 

µεν ἐν τῇ δόξῃ σου. ὃὃ 'Ο δὲ 
. - 5 2 - 3 3/ 

Γησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε 
. - / .. Ν 

τί αἰτεῖσθε. δύναστε πιεῖν τὸ 

ΞΠΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

π]λαῦ (μῆπος «που]ᾶ Ῥοεία]] Επι, 

δαψίπρ, Ῥολο]ᾶ, ἆπο αἲθ ροῖηρ | 

πρ {ο ὦ6γαβα]απι, απᾶ [ιο Βου 

οἱ τηαη ή] Ῥο ἄε]γετοά τρ ἴο 

6ο ολῖο[ Ῥτϊοβίδ, απ {ο {ιθ 

50.968; απᾶ 1μαγ Γπ1]] οοπάσπιπ 

Ἠΐπι {ο ἀθαίι, απᾶ ἔπι]] ἄο]νου 

Ἠϊπι πρ {ο {ο (οπ/Ι6Β; απᾶ 

που Απ] πιοος πα, απά δὲ 

ἰδοοπνσο Ἠϊπι, αιά ἱδρίῦ οἩ Ἠ1Πῃ, 

απᾶ {ραΐ Πΐπι {ο ἀθαία: απά ο 

Πηγά αγ Ἱο ψΙ]] γῖδο ασαίη, 

Απά ὅαπιθ5 απἆ 0ο]η, ιο 80Π8 

οἳ Ζοαροᾶθο, οοπ1θ {ο Ἠϊπι, βαΥ- 

Ίπα, 'Έο8ομοι, «ο πῖςα Ι]ιαί 

Όιοιι ποπ]άρί ἄο {ον 8 π]ιαίθυαν 

πγρ ϱμο]] ας. Απιᾶ ο εαἷᾶ {ο 
έμοπι, ἸΝ]ιαῦ ἄο "Ύο υηδ] πιο οίο 

ἆο {ον γοα Απά 116Υγ 5αἱᾷ {ο 

μΐπι, ἀναπό {ο π5 λαῦ νο πΙᾶΥ 

516, οπο ραῇ ]μγ τὶσμό Ἰαπᾶ, απᾶ 

ιο οἴ]ιου ναῇ 1Υ 165 Παπᾶ, ἵπ 

1Υ ρ]ουγ. Ῥαΐ 6σοβις δαῖά {ο 

(λθπι, 6 Ίκποῦη πού π]Παῦ γο 

θθ]ς: α19 Υο αὐ]θ το ἀγ]πίς ἴμο 

ο» οι 

] 7 

ἐοοῖς {ο πιςο]/,”. οᾳαἱνα]οπό {ο “1 {οοῖς αξἰάο.” Β. Ἐν., “ αγαηό αΥἱ(] ἔ]ιοςο γου.5, 35 11οΥ αἲθ οἱοβο]γ οοηπασίσᾶ πει“, πηῖἩ πιοσῖς” 

----ρηῖς αγοο ]αἱ : 1065. ζοπιό ἆ (6) ο ἸΝοίΐέο, “ παπι 6υ--- 

ἀίο Ζπῦ][ο σα εἰοῖ;”. Βασ. “ο νναα]νο---τοί Ίσπα ποιπθιάο ;” 

Οαπιρὂσ]], “ ἑα]κίπο----ααίᾶο : "Γαίοί, “1ο ἐοο]ς---αθίάς,” 

ε «γγοπ]ᾷ Ῥο[α]1 :”. μέλλοντα-- συμῤβαίνειν. Ὠϊσκ. Ἰοῦ. αιᾶ 
γοθηί, (σνμβαίνω.) Βοο Βαΐ. (μέλλω), 2131, ποίθ 11. Του, 
Συμβαίνει» 18 τοπᾶενοᾶ “οί! Ὦγ Νοβίου, Ὑγαϊκοί, Οαπιροοῇ, 

Ῥοοιψ, Έλοπι. δε ευ ο (α]---ἀσγαϊοηί α1νου,” 

ἆ «γρ 41ο σοΐπσ;’. ἀναβαίνομεν. Ῥθοιψ, Ν αἷκοί., ΟατηρΏο!, 

Βμαγρθ, Τοπ, πιο Ριοσιοβείνο [ονπι οἳ ιο νου Ἰπάϊσπίίης 
Ῥυεβοπέ οοπ(πασά αοομ, 16 οχαοῦ, αξ Ίο Φανίοις αιά 15 ἆἱς- 

οἱρ]ος Ἱνογο ποῖν “ οἨ ἴἶνο Αγ.” 
» 5 αγ] Ῥο ἀοήγοιοά πρ; 

Ὑγαϊκοί, Θου σἩ. 1. τ 14, μοῖο, 
” 

παραδοθήσεται. μαυρο, Ῥο0ςἨ, 

Ε α ψὶ] οοπάσπη τ”. πατακρινοῦσιν. ἘῬ6ςμΥ, Κοπᾶ. ὙψοβίοΥ, 

Ἰλακοί, Οαπιρρο], βαυρε, Ὦποπι, 

 «ψΠ] ἀονοι---αρ.' Ὑπαϊκοί, Ῥοσ]γ. οσο οι, 1 :14, ποίο. 

Α΄ επ] πιορῖς:”. ἐμπαίξουσι». Πεπᾶ., Ἐ6οιγ, Ἡ οδίογ, Ἡν αἷςοί., 

Βμαχνρο, 

ἔε α αρρατρο----Αρίί---ραΐ {ο ἀθαί.. Νο ααχί]ίανν ἶ ποςςβεαῦΥ 

Βο0 οξίαυ, Ιζομά,, Ἠαἷοί Ἐοῦ. (ἀποντεινοῦσιν), “ νἩὶ ριί---ἵο 

ἁσαῦμμ”.  Φοο οἱ, 8 : 91, ποῖο. 

} «Ἠραρ]ον.”. 6ο ϱἩ. 4 : 98, ποίο, 

κ απο γίς] Φέλομεν. Ἀλολρο, Ιζοπά,, Ὠἷεἷς Ἐου. (θέλω.) 
ῶο Ὑούίο, “ πῖν πὔηβομον 1”. 1ρ60. “ (ποΓοπιοβ.” 

1 «γιαῦ ἴοα πγοπ]άθοῦ ἄο ;”. ἕνα---ποιήσῃς. Ὁμαιρο, 11οπη. 

πι ο γπρ Ε]Ἰα] αρ]ς;” αἰτήσωμεν. Ἠοῦ. (αἰτέω.) Ἴλιο πιοβέ 

πθαο] τοπᾶρτίηρ οἳ {μίς νεχο, 1 πο Ἡ, Υ. 

Όοο ν. 9δ, ποῖο Ἱς. 

Ἠοπι,, ἡΓαϊκοί, Ὁπανρο, Ὠΐσις, Ίνας,, 

» νο γὶοα 1 Φέλετε, 

ο 6{0 ἆο:” ποιῇσαί. 
ἈΤοπῦ., “ {ποσο 

ϱν «ας αὐ τὴ ἐκ---ἐκ.  Αὸ ιο τὶσΏέ (ον 16[0) Ἰαπά ” {5 ένο 
ΠΟΤΟ ΟΟΠΙΠΟΠ Ῥ]ιταςοο]οσγ αὖ Ῥγοβομί. ο Τγπάμίο, Οαπηρῥο!. 
«Οπ 3 18 πιρίσιουβ, αἱἐμοισ]1 1ἱ5 οοπαθοίοὮ τζ οἶλοι πγουᾶς ἵη 

α /αδο πιαΥ Ῥτογοπῦ πιϊβία]εο. 

4 4ᾳγο Το πΡίθ1”. δύνασθε. 38ο ἵα ραχα]αὶ (0. Ύ.) Μαϊ 

90:92. Πϊδ νου ἵ9 τοπᾷσιοά Ὁγ “ {ο ο αὐίο Μα 9 τ 2981 

10198: 19 119. Μαι] 4: 598, ΊΤπκο 1 : 20, οἴο, 

τ«{ο ἁνλ]ς ἴλο οιΡ;”. πιεῖν τὸ ποτήριο». “Οἱ” ἵ6 βαρος. 



ΤΗΕ ἄΟΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝαά ΤΟ ΜΑΠΚ.- «ΟΗΠΑΡ, Χ. πι 

ΚΙΝ ζΑΜΕΒΡΒ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

ο απᾶ Ῥο Ῥαρίποᾶ πηζ] Όιο Ῥαρ- 
Ώδπι {λα Τ ατη Ῥαράποά πἰζῃ ὃ 

89 Απάᾶ {1ογ εαῖά ππίο Ἰάπι, 6 
ϱαῃπ. Απᾶ ὧἆοδις βαῖᾶ απῖο ἔἶιθπι, 
ο βἱα]] Ιπᾶσοᾷ ἁγίπ]ς οἳ 1ο οαρ 
ὑναί Τ ἀπίπ]ς οἳ; απᾶ σι 1ο Ῥαρ- 
Όππι Όιαῦ Τ απ. Ῥαρισθα πα] 
εμα]] το ο Ῥαρδποά : 

40 Βιῇ {ο δίὺ οἨ τισ αὶρ]ί παπά 
απά οἩἳ πιγ 160 παπά, 16 ποῦ πῖπο 
ἰο ρἶνο; Ὀαῦ ἡὲ ολα] ὂε ρῖυετ ἐο 
ἔλοπι {ον γγ]ιοπι 16 15 Ῥτορανοᾶ, 

41 Απάᾶ π]ιοη ο ἴοη Ἱοαστά ἐξ, 
[μου Όορατ. ἴο Ῥο πππο]. ἀἱβρ]οαδοά 
ψ{ῃ ᾖαπ16β απᾶ 0ο], 

42 Ῥαή ὧἆθδι οα]ιοᾶ οπι έο 
Λύππ, απᾶ ΒΛ Ἀπίο ἐλθπ, ἂο 
Κποιν ιαῦ Ώου σλ]οι α1θ αο- 
οουπίἰαᾷ {ο τα]ο ουΥου ιο (οπ/1108, 
οχοτοίδο Ιοτάςηῖρ οτος ἴλοπι; απἆ 

απβες ΤΠΣΤ. 
/ Δ 3 3 / αν] Δ 

ποτήριον Ὁ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ 
’ ἃ ΣΑ / βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι, : οδο 

Βαπτισθῆναι; ὃ Οἱ δὲ εἶπον 
ε ο / ε λ - 

αὐτῷ, Δυνάμεθα. "Ο δὲ Γησοῦς 
5 ο. Ν 4 / Ν 

εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριον ὃ 
3 Χ / / Ν Δ 4 
έγω πίνω, πἰεσόθε' καὶ το βάπ- 

ἃ 35 Αλ / τισµα ὃ ἐγὼ βαπτίζοµαι, βαπτι- 
/ Ἆ Δ 

σθήσεσθε' 3Ὁ τὸ δὲ καθίσαι ἐκ 
. 3 3 / 

δεζιῶν µου καὶ ἐξ εὐωνύμων µου, 
9 ευ) 3 3 ῶ 9 » ϱ 

οὐκ ἐστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ οἷς 
« / 41 νΝ / 

ἠτοίμασται. Ἰαὶ ἀκούσαντες 
/ ) αρ 

οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ 
/ / ἡ 

᾿Ιακώβου καὶ Ιωάννου. Ὁ ὁ δὲ 
- Ν 

᾿Γησοῦς προσκαλεσάµενος αὐτοὺς 
/ . 

λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ δο- 
- 3/ ω Αν 

κοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατα- 
/ - ’ 

κυριεύουσιν αὐτῶν' καὶ οἱ µεγά- 

3ΡΥΙΡΡΡ ΥΠΒΠΡΙΟΝ. 

ουρ πλϊσι Τ ἀπίπ]ς απᾶ "{ο Ὦο 
πππθιβοά «γην ἴῑιο Ιπηπιθγβίοη. 
πα πλήο]ι “Τ απι πιπρυδθ ᾖ 
Απάᾶ ἴογ βαἱᾶ {ο πι, ο α1θ 
αρ]ο. Απᾶ ὀοβ1ς δαἱᾷ ἰο {λοτη, 
Υ9 ν]] Ἰπάσοα τάνιπ]ς 1ο ου), 
πγλϊοι Τ ἀνίπ]ς απἆ "ο ἴπιπιους- 
οἆ νι σίο ΠπΙΠΙΟΥΦΙΟΠ, η 
νγλ]ο]ι 5] απι Ἰπποιβοί. Ῥαΐ {ο 
ϐἰ6 ταὖ πιγ τἱσλί παπᾶ απᾶ αὖ 
πΙΥ Ιο[ῖ, Ἰ πού ππ]πο {1ο ᾳἶτο; 
"οχοθρῖ {ο 11956 {ου πὝλοπι 19 18 
Ῥταρατσοά. Απᾶ πηον ο 16η 47 
λοατα ἐέ, ιο Ῥοσαη {ο Ὦ6 πιοἩ 
ἀἱδριθαδοά πι οὅαπιθ απά 
ζομπ. Ῥαΐ ἆθρας "οα]]εά 1ατη 42 
{ο ᾖάήπι, απᾶ βαϊζ1 {ο ῃοπι, νο 
που {ας Ἴοβδο νο αγ0 αο- 
οουπίθᾷ 8νπ1ους οἱ ένο παίοτἙ, 
α]οτᾷ 16 «ογου ποπ; απᾶ ἠιοῖτ 

Πιοις αἴνου ιο νοτρ. 8ο Ἰοαπᾶ, Ώματρο, ἸΓαιοί, Οαπιρρο, 
Ῥ]οῖς., Τ]οπι. 8. Ἐτ “ Ῥοΐνο Ια οοαρο;”’. Ώο Ἰοίές, “ ἄοπ Ιζ6]οῇ 
ἐππ]κου τ” Ἠοὶς., “ ἄεα ἀπ]ερείκος ἄπίπκου :” Μοπί, Ἰηρπιτς, 
Έωπα, “Ῥροιο ροου]απις' Ψπἱραίο, “Ῥΐρθτο οα]ίοσπι ;”. Ἰροπίπη, 

κ Ῥοβου οἱ οά11ζ. ο ἵπ {μα ποχὺ Υθίβθ. 

. {0 Το Ίπιπιογβοᾷ ;”. βαπτισῦῆναι. Ιζοπά., ϱ. Ῥεθ οἱ. 1 :ὅ, 

ποίθ, Ἠο]σ., “ ροάοορέ Ἱποτᾶαα; Ὠο Ὑεμίο, “ ροἰπα[υ πεγάσπ” 
1μοῦ., “ οχροτϊπιοπίας ]α Ἰηπιουδίοπ.” 

ε ἁπη(Ἡ νο Ιπιηοιβίοη ;”. τὸ βάπτισμα. απ. Ω Οαπιρ., 
κ αη Ἰππιοιεῖου 1ροχίαη, “ οχρουπιοπίαυ Ία Ἰππιοτεῖοι ;”. Ἠοίρ., 
απιεῦ ἆθα ἄοοροι”’ Ώο ἸΝούίς, “πό ἆθν Τοπίο Βου οἳ. 1: 6, 
ποῖο. 

πα απι Ιπιπιθιβοά τ”. ἐγὼ βαπτίξοµαι, Ὦθ6 ποῖθ 8 οἨ ἠΠἷ8 

τεΓβθ. 

να ἀπ] ἐπ ουρ.. 96Ῥ γ. 58, ποὶο. 

6ο οἳ, 1. : ὅ, ποῖο, ΄ 

 ἁ {ο ἱπιπιοιαίοπ. Όο6ο ο. 1 : δ, ποίς. 

5 «Ταπι Ἱπιπιογβεᾶ.”. Θεο οι, 11 5, ποῖς, 

. ο ερ. Όρο υ, 91, ποῖθ. 

δα οχοορί {ο {ποςο {ος γιοι {δ 19 ργορατοά τ ἀλλ οἷς ἧτοί- 

µασται. Ἰζοηά., Ῥοο]γ, Έλδοπα,, Ὠϊοίς, Ἐγπάα]ο, “ Ὀαέ {ο λοπι 

{ον Ἠ]νοπα 16 16 Ῥτορατοά :” Β. Ετ., “ ᾳὰ οουχ απχηπο]ς οοἷα α 
ὁίό Ῥτόρατό ς' 1νου., “ θἵπο [6 αφπο]]ος] Ῥατα πίοπος οβᾶ ϱ76- 
Ραταᾶο”. Αεροτζἰὴρ ἐο ἴ]ο τοαάίηρ οἱ ἐἶιο Ἡ. Ὑ. αά {ιο ορῖπῖοη 
οἳ 6οπις ἰπαπβ]αίοιϐ απᾶ οπ]μοβ, ἔ]ιοτο 15 Ίοτο απ ο]Ηρεῖς οἳ ἴμο 

νοιὃ δοδήσεται ([εοπη ἔλο ρτοσσᾶΐπα δοῦναι). Ἴτοιίορο (Απα- 

Ιοοία) τοπιατκβ: “ Τ]ονο 18 πο ο]ραίᾳ π]ναίδνος ἵπ νο Ῥαββασο ; 
{ο ια οοη]αποξίου ἀλλὰ, ἨΊθη, 8 ἵπ {μί8 ρ]ασθ, 16 ἶς ποὺ {ο]]ογ/οᾶ 
Ὦγ α νοτΏ, Ῥαῦ ὮΥ α πουη ος Ῥτοποιὴ, {8 οᾳιἡγα]οπί δι οἱ μὴ, 

εποερἰ. Όοππραιο Μαζί, 17 : 8, σι Ματῖς 9: 8... 1ο Ιβπρααρο 

» « Ὦρ ἠππιογβοᾷ.” 

ἵπ Τωκο 22 1 29 βἰτοπαίγ {4Υοιβ ἐ1ο αΏογο τοπᾶστίης, “Απ 1 
αρροϊπέ ππίο τοι α ΙΠησάοπῃ, α5 πιΥ Ἰαίμοτ Ίιας αρροϊπἰσᾶ τπίο 
πιο; ]αῦ Υο ΊΠαΥ οαῦ παπά ἁγ]η]ς αὖ τηΥ ἰαρ]ο {π πιγ Ἱπράοπι,” οἷοι 
Ῥ]οοπξ. ος Μαΐή, 20 : 28 ἴα]κος βαλεαπ]α]]γ νο 8011θ γίου νηέὰ 
Ττοἱιορο, Θο ἡΜασ]κπίσαί, ΟαπιρροῖΙ. Τίς Ππίογρτοίαίοη 18 
βαποϊοηθὰ ΤὮΥ μα Ὀγιίαο, Τμο Απαθίο, Ῥοτείο, απά 9 ἡορίο 

(αοσοτάΊηρ {ο Ἑ]οοπιῇ) οοϊποίάο πΗ]ι ιο Ὀγτίαο, ΌΟπ νο οἴλου 
Ἰαπᾶ, Ἠοῦ. (Τοχ.) οἳ Μαἰτ. 20 : 25, Επ ήβοἩο απᾶ οέποιβ Κοίοιά 
Ὠιο Ἡγροῖιθαῖς ἐ]αῦ ἴἶιο Ῥαξεασο 18 οἸρίοα], ο ἴπο Ὑονίοιβ 
οἳ 101148, απᾶ Ῥεσα. Νουῦ ομ]ατσῖπς 5 ποίς, Ι εαρροδῦ αδ α 
πιηχρίπα]. τοαᾶίπᾳ, “'οἳ, Ὀαἳ 1δ ση] Ὁο ρῖνοη {ο {οβο Γον Ἡλοπι 1έ 
1 Ῥιοραχοά.”. 1 Ἠαγο τοίαἰποᾷ ἴλο τοπἀρτίπς οὗ 61ο νουὈ Ὦγ ιο 
Ῥτεσοπῦ {σπβο, αἰί]λοισ] ἵπ εἰ]οίποςς “λα Ὄσοη Ῥνοραιοά ” 18 
Τποτο ασσαγαίθ. Τ]ο οπαηρο σγου]ά Ώο ππἰπιρονίαη, 

Ρα ρα]]οᾶ-- -ἴο;”. προσκαλεσάµενοε. 1γηζα]ο, ἄοπογα, Ἡ/αΚο- 
Πο]ᾶ, “' οπἱ]οῖ---αρ.”. Κοπά, ϱ. Ἠοῦ. (προσκαλέω.) Ἠτοίδομ., 

«αἆνοσο αἆ πιο. «Πο οπου] ποῦ Ῥο {ἰαλιοίσσα. Όοο ομ. ὃ 118, 
ποῖο, «Α4 ἴἶιο αονὶδὲ Ῥατοῖρ]ο 15 αδισ]]γ ο ργαϊογτο ἵπ 6οπεο, ἵν 18 
αρρτορτα{ο]γ τοηάργεᾶ Ώθτο Ὦγ {ο ἱππροιήσοῦ, 

ο ««γη]ατ οἳ ο παἰίοπς ἄρχειν τῶν ἐθνῶν. ο Ίγοίθ, 
κ ᾳἱο Ἠοροπίοα ἆοιν Ὑ δα τ Ὑαἷκοξ, “ ναῖοις οἱ ἴμο (4 οπέΐ]ος :" 

ΘαπιρΏοϊ!, «νο Ῥιίποοϐ οἳ ο παζομς”. Το ἰάίοπι οἳ Ίο 
Ἐπρ]ίθ αν] ποῦ αἶ]οιν α Πέοταὶ τοπάσνίης οἳ ο πῃηίείνο, “ἴο 
χη]ο,. Τη ΟνίΒ οηςο, ππ]η]ο ἐε ἐλοιισ] ἵ8 ρτοβουίοά, Ὑο τοπάοΥ {πο 
Ἰωβη]ίίγο Ὦ} 15 οοσηαίο ποαῃ, 3ο Κοπάν]οῖς, “ τα]ις οἱ ένο πα- 
ἐουβ.”. Ῥ0νῶν ἆοο ποῦ τοί ἴο οπΗ]ο παὐίοΏΒ ἵη ἀἰδήποίίοη 
βιοπι 11ο ἆοπ5, Ὀιέ ἴο αἲὶ ππΙΙοΠΒ. Ὁ. Ἡν., ]ος παίοπς;”. ο 

Βαογ, “ Ῥουρίος;”. Ῥσ]ς., “ ἆθτ Υοιῖκογευ.” 

ἆ «Ἱ]οτὰ 16 ΟΥΟΥ;”. κατακυριεύουσιν. ἨΝ6ΡΙΟΥ, Ῥμαυρο. Ὑπαις., 

Μοπίαπαβ, “ ἀοπαπανέασ τ”. 6. Έτ, “ ἀοπιποηύ ”. Τα11σι, “ µαττ- 
βοΐθη;”. Ἐοῦ. (ὄν υετόο), “ἰο Ἰογά {έ αβαϊποί οἳ οὐε ΡΏΥ 0Η6.” 



το ΤΠΒ ἆΟΡΡΗΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΜΛΗΚ.--ΟΠΑΡ. Χ. 

ΚΙΝ οΑΛΩΒ) ΥΠΗΡΙΟΝ, 

Μνοῖν συοδέ οΏοΒ οχογοἶθο απο» ϐΥ 
Προ. ιο. 

45 Βιΐ βο πα] 1ἡ ποῦ Ὀ6 απιοπασ 
γοι: αἱ ποβοσγον πΠ]] Ῥο στοαί 
θΊποπς Υοι, 5α]1 ο σοας ταπῖς- 
ἴουις 

44 Απά ποβοθυου οἳ γοα πΙ]] 
δθ 6 οἱιϊθίθςῦ, θἶια]1 Ὦο βοτγαπί οί 
1]. 

4ὔ Ίου οτου ο Ὁοη οἱ πιαπ 
οαπΠθ ποῦ {ο 6 παἰπϊδίονοᾷ 1ιπῇο, 
Ρα ο πιπ]βῦθυ, απᾶ {ο οἶγο Μἱ5 
{6 α ταηΒΟΠη {05 πιαΠΤ. 

46 Απά {16Υ οαπ1θ {0ο Φοπἱο]ο; 
απᾶ 48 Ἡο ποπύ οι οἳ «ᾖογίο]ο 
ψἰθῃ Π5 ἀἱβοίριθῦ, απᾶ α οιοαί|« 
πάππρο» οΓρεοΡΙο, Ῥ]έπᾷ Ῥατβίπιστς, 
ἠλο 60η οἱ Τ1π1θί8, δαὖ σα ἴμο Πήσ]ι- 
αγ δἱά9 Ῥοσρίπα. 

4ΐ Απά που ο Ἱοσνά Όναῦ 1{ 
ψα5 ἆθδας οἳ Ναπατθί]μ, Ἡο Όσσα 
ἰο ο) οαἱ, απᾶ 5αΥ, ὦο518, ἐλοι 
6οη οἱ Ώαν]ᾶ, Ἰαγο ΠΙΟΥΟΥ ΟἨ 116. 

48 Απᾶ τπαΏΥ οιαγσοᾶ Εΐπι ἴ]ναί 
πο δμοπ]ᾶ Ποἱά 15 Ῥθασο: Ῥι{ Ίο 
οτί ἴμο πηούς α ϱγοαί ἆθα], Τλοιυ 
5οἩ οἳ Ώανίά, ηαγνο ΠΙοῦοΥ ος 1ης, 

49 Απά ἆοδας δοοᾷ οὐ], απᾶ 
οοιπιαπάσοᾷ η {ο Ῥο οα]]οᾷ : αιιἆ 
Ώχου. οα1]. ὧπο ῬΗπά. ΊπαἩ, δαγΊηρ 
ππζο Ἠϊππ, 6 οἳ σοοᾷ οοπι{[ουῦ, 
χἱρο; ο οσο Όμοο, 

50 Απά Ἰο, οαδήπο αἵγαγ 5 

ΠπΡΕΣΚ ΤΡΧΤ. 

. α 

λοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐ- 
α Ἡ Ν. 5 

τῶν. Ὁ οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν 
“ν εν’ λ 

ὑμῖν. ἀἆλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι 
ο) / / 

µέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται διάκονος 
ε 44 νὰ Ά / ε - 
ὑμῶν" καὶ Ὁς ἀν θέλῃ ὑμῶν 

/ αν 3 / 

γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων 
. ΔΝ εὶ - 

δοῦλος: 35 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
/ ε] - . 

θρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, 
3 ΔΝ ᾳ κ. ο. Δ 

ἀλλα διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν 
Δ ο] / 

ψυχήν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολ- 
λῶν. 

46 Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεριχώ: 
καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ 
Ἱεριχὼ, καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, 

3 ε Α ολ 

καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, υἱὸς Τιμαίου 
Χ 3 / 

Ἰαρτίμαιος ὃ τυφλος ἐκάθητο 
Δ ε ρα 

παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. ἵἵ καὶ 
ή Φ 

ἀκούσας ὅτι ᾿]ησοῦς ὁ Λαζω- 
ο” 5 ΄ 

ραῖός ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ 
« Ν 3 . 

λέγειν, Ο υἱὸς 4αβὶδ, ᾿Γησοῦ, 
/ / 3 

ἐλέησόν µε. Ὁὃ Ἰκαὶ ἐπετίμων 
Αα ο / 

αὐτῷ πολλοὶ, ἵνα σιωπήσῃ' ὁ 
δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, γιὲ 

Δαβὶδ, ἐλέησόν με. ἵν Καὶ στὰς 
ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτὸν φωνηθῆ- 
ναι καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλὸν, 

Φ / 3 

λέγοντες αὐτῷ, Θάρσει: ἔγειραι, 
”ν ε 3 

φωνεῖ σε. Ὁ) Ο δὲ ἀποβαλὼν 

ΏΒΥΙΡΕΡ ΥΒΗΒΡΙΟΝ. 

Ετοαῦ ο9η65 οχοχοῖθθ απ]οτΙ(γ 

οπού παπι, Ῥτή 1{ πα] πού Ὦο 45 

{βο απιοπρ γοι: δα πλοστοτ 

ποπ]ά "Ώθοοπιθ ρτθαῦ απιοηρ 

σοι, 8181] Ῥο γοι; πηπὶβίατ: 

απᾶ πλοσυεγ οἳ γοι /ηοι]ά 44 

Ἰροοσπιο κᾖνβί, 81] Ὄο βθιταπύ 

οἳ αἩ. Ἔοντ 6Υ6π ο Θου Οἱ 4δ 

ΤΙΦΠ, 69119 πο ἴο ὃο ταϊη]θίογοᾶ 

ο, Ὀαΐ {ο πηπ]βίου, απά {ο ρ]γο 

Ἡϊ5 Ἠ{ο Ὦ ΥΠΡΟΙΑ {οχ ΤΙΗΥ. 

Απιᾶ {που 6.119 Το «ο11οἩο: απᾶ 4δ 

88 Ίο 'γοπῦ ουί οἱ φοσ]ο]ο αι 

Πἱβ. ἀβοιρί6», απά Ἶα ρτουῦ 

ονοφᾶ, Ὀ]πά ῬΒανάπιθις, ἴμθ 

5οπ οἳ ΤήπιθΙβ, βαὐ "Ὢσ ο 

παγ-θΙάς Ῥοσσΐπρ. Απά πιο 4 

μο Ἱααγά {ἠιαῦ 16 γγαβ ὀεδις ος 

Νασατοί]ᾗ, Πο Ώορατ {ο οἳΥ οτι, 

απᾶ Β4Υ, ὀ65α5, "θοπ οἱ Ὀανίᾶα, 
Ἠατθ πΙΘΙΟΥ οἩἳ πιθί Απά πιαΏΥ 48 

οανγροἆ Ἠϊπι οίο Ῥο β]οιί: ρα 

Ἡο οτ]οᾷ οιῦ ΡΠΙΙΟΙ 1ΠΟΓΟ, ΦΟΠ 

οὗ Ῥανῖά, Ἰαγο ΠΙΟΥΟΥ οἩ. πιθὶ 

Απᾶ οὦοδυιβ «βίορρθά, αηᾶ ο0ΠΙ- 49 

ππαπᾷσᾷ Ἰήπι Το 6 οα]]θά: απᾶ 

Όπου οα]1 ιο Ὀ]πά πιαἩ, δαγῖηᾳ, 

"Τρ]ο οουταρο, 166; 116 σα]]οί]ι 

Όιοο. Απά πο, οαβΏ]πρ αγαγ Ἠ8 60 

ἸΓουδίου (’ Το ]ουᾷ 3}, “ ο ἆοπαίπσο, ἐο τι] υγ αν Ὀίέταῦγ οἱ 
ᾖοδροίίο θα”, βοηηοπηος {οουσοά Ὦγ ουϱ) αλά 5οπιοῦίπισ Ὦγ 18, 
4 {ο Ἱπαπηος οἱ α ἐγαπβίθίγο γουὈ.” 

5 Μ«0Υ0Υ.”. Ῥοο]γ, ΣΥ ακοβ, Ὠ]οῖς, 

Γ 4ρο;. οὕτω. 

ποσοσ]ἶμσ ἔο οι 1έδιις {η ὁ 

κ ο γγοπ]ά ;”. Φέλῃ. 

 Ῥοσσπιο 1”. γενέσύαε, 
Ῥο]ρ., ' πονὰση." 

. “ ποπ]ά 

}. « Ῥοσοπιο,) 

Ῥσο ν. 45, ποῖο ϱ. 

Φου ν. 48, ποῖο Ἡ. 

κ Ανα; πρῶτος, 
ὙγοίΜο, “ ᾳἆοτ ογδίο 
1ρον., « Ρπιονο.” 

ια αιοπί ουομά;” ὄχλου ἐκανοῦ. 

μοίς, 

Τμ] 1 νο Ίνορου Ῥίπσο [ο ἴ]ιο Ῥανῖοίο, 
5ο Ἰζομά, 

Βμηυρο, Ομάρ. Ὀἶσ]ς, "μοι. 

ἸΚοπάνίαις, Όο ὙΓούίο, “ πονᾶση ;” 

Ἐοπή., αεί, Ὁμαυρο, Τποπισοη, 

Ἠο]σ., “ ᾖο ορυβία: 8, Ῥτ, ]ς ρτοπιίου ;” 

Ῥοομγ. Όσο οἳ, 214, 

Ιαἱ, Νίαςέ, 20 : 30. 

Πο]ᾷ, Ὁάαυρε, Ὦοοίιγ. 

Ρ «ΥΩΠΟΣ ΠΠΟΤΟ; 

πιας.) 

Ὡο 

πα ϱγ {ῃο πναγ-θιο 
Τοπ. Βο (8. Υ.) οἩ. 4:16. Μα 1514, Το δ : ὅδ. 

πα Τ]οι”" 18 ἀτορροᾶ, α5 5αρθτβαοἳΒ, 

Ῥεογ, Ὠ]οῖς,, Ἴλνοπα,, Β. Έτιν Θραμ., 1905. Παἱ. Ώο Γοίίο, 

ο Μ{ῇ0 ῥο α]οηῦ;”. ἕνα σιωπήσῃ. 

πδησο (15 πνο]ὶ αἲ {οί οἳ ἰ]ιο 1ῇ, Ὑ, ἵπ πια οα808) ἀσπιαπί]β ένο 
Ἱπβπίζῖνο, ταύλου ἐ]αν Όλο δα Ὀ]ποθίνο, 

Όσο οἡ. ὃ τ 4, ποῖο, 

σολλῷ μᾶλλον. 

α “ αἰορροᾷ ;”. στὰρ. 

ρίπςι”. 9. ἶδιι ὁ ϱ'ίαυί αντίο :”. Τδογ., " ρατύςο ({οβας).”. Ἠοῦ. 
(ἐν νεγὸο), "' Ίπ ἴλο αογὶςῖ, ἔστην ηπᾶ ἐστάθην, ἰο εἱορ.” 

το Ἕρχκο οοπτασο:’ Θάρσει, 

Κοπᾶ., Τ]οπι. Τα πο Βερίπασίηῦ, (ομ, 9ὔ : 11, Ὠχοά. 14 : 18, 
Ζορμ. ὃ : 16, ἵέ ἵ ἔ]λο τοπάρτῖης οἳ ὰ. Ρχουοἀεά ΏΥ ὃν. 

Ἐομά., Ῥοαοἳγ, ϱ., 
Ῥατα]- 

Ἡ λη, δν 
παρὰ τὴν ὁδὸν. 

5ο Ἑγπάσο, Ἑ οπάτ]ας, 

Ιζοπά., Οαπιρρο]. Ῥγοβοπέ 

90 ορίου, Πἱοῖς,, ἍΝαἶκο- 

ἘΚοηῤγίαις, 10ον., ' πιαο]ο 

Ἰομᾶ, Τλοπισοῦ απά Οαπωρῥοϊ!, “ςἔορ- 

ὙΜαβίογ, Γακοβσ]ά, Οαπιρῦο]], 



ΤΗΠ αΟΡΡΕΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΜΛΗΙς,--ΟΗΠΔΡ, ΧΙ. Τ8 

κΙπα ΣΑΜΕΡΒ) ΥΡΠΘΙΟΝ. 

Ρατπηθηΐ, 1056, απᾶ Ο81106 ο ὁ6- 
βις. 

δ1 Απά ὅοραθ απβπογοᾷ απά 
βαιά απίο Ἠπι, μαῦ πι] μοι 
Όιαῦ 1 βΙου]ά ἆο ππίο ἐμθο Ἔ]ο 
Ῥ]]πά πιαη. βαὶά απίο Ἠΐπι, Ποτά, 
ἠναί Ι το]σΠ{ τοσθῖνθ πιΥ 5ἱοΏῦ. 

69 Απά ὧσβιβ δοἱά απίο Ἠ1πη, 
6ο ἴγ ναγς γ {αἱ ἸαζἩ πιαο 
Όιορ ππ]οἷο. Απά Ιπιπιοβία{ο]γ Πο 
χοσσἰγθᾷ 15 βἱσ]ό, απά {ομοιοᾶ 
10815 1π ᾖλο αγ. 

ΟΠΒΑΡ. ΧΙ. 

ΑΝΌ ὙΊοΠ ἴΠογ 816 πὶρ] {ο 

7ογήβα]θπι, ππίο Ῥδίμρμασς, απᾶ 

Ῥοΐλαπγ, αὖ ο πιουπηῦ οἳ 01τος, 
11ο ϱοπζ οι {ονὔ] μα οἳ 115 ἀἱς- 

οἱρ]ος, 

9 Απᾶ ρα ππίο ἰλθιι, ο]. 
γοιν αγ Ιπίο ἴμο γί]ασο ουου 
ασ αἱπδύ οι: απά 48 8ΟΟΠ 45 Υο Ῥο 
οη{ανοί] 1π{ο 16, 79 α]α]] Πιά α οο]6 
ἀθᾷ, ΙΠογςοΏ ΊΘ76Υ π1αη 5ύ; 10059 
Πάπα, απά Ὀτίπς ἠύπι. 

ὃ Απά 15 αηΥ πιαη ΡαΥ ππίο 7ο, 
ΊΨΙΥ ἆο το 67 88Υ γΥο ὑναί ὕ]ο 
Τιοτά Ἰαδι ποοᾷ οἱ Ἰΐπι; απᾶ 
βἰγαἱοηίπαγ Ἡθ πὶ]] βοπά Ἠάπι 
ον 

4 Απᾶ 116γ ποπύ {λμοῖν αγ, 

απβΕκ ΤΕΣΤ. 
8 ο / 3 ο 2 Ν ω 

τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἄναστας ἦλθε 
κ λ ι ο) δι ν. 5 

προς τον ᾿{ησοῦν' καὶ ἅπο- 
κριθεὶς λέγει αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς, Τί 

/ Ν 

θέλεις ποιήσω σοί; Ο δὲ τυ- 
Ν 5 Αα 

φλὸς εἶπεν αὐτῷ, «Ῥαββονὶ, ἵνα 

ἀναβλέψω. ᾖὃ 'Ο δὲ ᾿[ησοῦς 
5 ο α 

εἶπεν αὐτῷ, Ύπαγε' ἡ πίστις 
/ / Ν 3 / 

σου σἐσωκέ σε. «Ἰαὶ εὐθέως 

ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει τῷ ᾿Τη- 
σοῦ ἐν τῇ ὁδφ. 

ΟΗΛΡ. χι, 

Ι4 ὅτε ἐγγίζουσω εἰς ΄Ιε- 
ρουσαλὴμ, εἰς βηθφαγὴ καὶ Βη- 
θανίαν πρὸς τὸ ὄρος τῶν ᾿ Ελαι- 
ὤν, ἀποστέλλει δύο τῶν µαθη- 
τῶν αὐτοῦ, ” καὶ λέγει αὐτοῖς, 
Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατ- 
έναντι ὑμῶν: καὶ εὐθέως εἰσπο- 
ρευόµενοι εἰ, αὐτὴν εὑρήσετε 
πώλον δεδεµένον, ἐφ ὃν οὐδεὶς 
ἀνθρώπων κεκάθικε λύσαντες 
αὐτὸν ἀγάγετε. καὶ ἐάν τις 
ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴ- 
πατε, Ότι ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν 
” 9 3 / Σ 3 ΓΙ 

ἔχει καὶ εὐθέως αὐτὸν ἄποστε- 

λε; ὧδε. 3 ᾿Απῆλθον δὲ, καὶ 

ΠΡΝΙΡΗΡ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

σαγπιθηΐ, 1059 απά οΠΠΘ {90 ἆθ- 

515. Απά ἆθδις απ πονοά απᾶ δί 

βαἱᾷ ο Ἰΐπι, παί πΠ Όιοι 
Όναῦ Τ ϱ]ιοι]ά ἄο "ου Πιοο Απά 

ἴιο Ῥ]πά πια δαἱᾶ 1ο 11πλ, 1ογᾶ, 

ὑλαῦ 1] παγ τοσσίνο πι Βἱρ]ιῖ, 

Απᾶ ἆσθις ϱαᾷ {ο Ἰΐπη, "ο 
Ἡ1γ {8101 Ἱαΐ]ι πιαἆο έιοο γγ]ιο]ο. 

Απά ἹπιπιοβϊαίθΙγ Ίιο τοοθϊτοᾶ 

μ15 βἱσ1ῦ, απᾶ {ο]]ογγοᾶ ᾗοδας ἵη 

έπο παγ. 

ΟΠΑΡ. ΧΙ. 

ΑΝΟ πλθη «{16Υ ἆνευν πθαν 1 
ἴο «σγηδα]οπ, {ο Ῥοείμρμασο, 
απᾶά Ῥούπαπγ, αἲ ο πιοαπί οἳ 

Ο,νος, Ίο βοπᾶθί]ι {ουζ] Όπο οί 

9 ἀῑδοίρίος, απᾶ βαϊ{ᾗ {ο ἴλθπι, 2 

«Ώο0 Πίο ιο γ]ασο οΥου 
ασα]πςῦ γοι, απά πηπιθ(α{θ]γ 

εϱη θηίογῖησ 16 (Υο π]] ἠπᾶ α 

οο]ύ εσᾶ, ἔοη πο πο πα 

μα ουου δαῦ: 199059 Ἠΐπι, απά 

']οιά ᾖΐπο Ιέο πιο. Απᾶ 1 ΑΠΥ 8 

οπθ 5Ἱοπ]ά 5αΥ {ο Τοι, ἩΗΥ ἆο 

ο 57 5αγ Σο, ΥΤ116 Πιονά λαίῖι 
πθος οἱ Ἠϊπι; απ Ηππποβ]αἴο]γ 
Ἀο ση] βοπά Ἰήπα Ἰύμου. Απά 4 

{16Υ γθηί{ πα, απᾶ [οππά 

»ᾱ [Ός μου ;”. σοί Ὦπαχρο, οβίαυ, Ὠ]οῖς., Γαϊκοί, Οαπρ., 

Τ]ιοτη. 

ἡ οἷοθί αςοίς;”. Τρου,, “5ο Ίνα 5οπίαἆο.” 
απαπ]λογῖποᾷ ὮΥ ἴιο ἰοχῦ. 

««Νανου,ὸ 11 ιο 10, Ὁ., ἷ8 
10 ουἱσίηαζας 1η ο “ πεπιο οπιίπιήη 

τ “Τ πιαγ τοσαίνθ 117 βἱρ]ες ἀναβλέψω., Ἰαοπᾶ, ΤΝ οβ]οΥ. 

α΄ 4ος” ταγε, Ἰοιᾶ, Οπαιρροῇ, Όσο οἱ. 1: 44, ποῖο, 

α «ο ᾖτον πσατ ι. ἐγγίξουσιν. 1π ιο ρανα]]οὶ (1. Ὑ., 

Μας, οἱ : 1, “ ἆνον πὶσ].”. ο, άγειο πεαν, ΝΜαϊί, 21 : 54. Ἰωα]κο 
1511: 01 18: 21141: 24:15. Πορ. (ἵν οσο), “ο ἄναν 

ηθηΣ.” 

ο 60ος” Ὑπάγετο, Ίποβίογ, 1ζοπᾶ, Ὀμαχρο, Ποπιδοῦ, Οπηρ. 

Θοο οι. 1 : 44, ποῖο. 

ἆ  ΙηπηρᾖΙπίοΙσ. Όσο οἩ. 1 : 10, ποίς. ιν. 
5 4ϱῃ οπίουίηα 151”. εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν. 

ἀν]οῖς. 

{ 4γο ψΏΙ Επ ;” εὑρήσετε, 
6απιρ., Τλοπη., Ὀ]ο]ς, 

Ῥοομψ, Κ-οη- 

Ὠπατρθ, Ἰεπᾶ,, Ῥοσμγ, Ἠηαἷκοί, 

ς 6ρη ψλίο :”. ἐφ ὃν. Ἰοπᾶ., αἷκαί, Ὀϊοῖς., Τ]νοπι. 

5 α Ἠο{]---θα6 κεκάθωκε. Ἀλατρο, Ῥοσμγ, Ἑϊοοπηί, (Ν. Τ)) 

Ὄο οϊίο, “ ροβοβδοα μαῦ}”. Ῥο]σίς, “ ϱοποίοη ἀσοίυ:”. 8. Ἐν, 

αάλιο”. οἳ νο Ὑπἱσαίο, ανηίοῖι Ἰπῃαςποσᾶ ο νουθίοα οἱ Ἠγπᾶα]ο 
η Εής Ιηβίπησθ, 50 λα ο τοµάσγος, “ὁ π]ιογθου ΠΘΥοΥ πια θα, 

ἡ ]σαᾶ Μπι, ἀγάγατε. Τδορ. (ῶν υογ0ο), “ἰο Ἰεπά οἳ ὀτίπρ 
{ο α Ῥογοῦ οἨ Ῥ]ασο;”. Τή(άοι], “ {ο Ἰοαί ;”. Ῥναίδοι,, « αμεο 
γπἱρ., Μοπί, Ἠναδ,, Ώσσα,  αἀάποῖίο :”. 8, Ἡν., «1 απποποσ.”. 8ο 

(5.Υ.) Μας 18111. Ἰ]κο 411 29: 299 1541 98 11, 83, 0 ομα 
18:48. «Αοαἲδ 8: 92. 

} 1ο πιο. ης θαρρ]οπιοηῦ, πνη]ο] ἵ8 ποσοςδα)Υ {ο οοπιρ]είο 
ἔ]νο δομίοποο, ἶ5 {αίτου {γοπι 1ο Ῥατη]ἰο], Μαἰδ, 21: 2, νους {1ο 
[οχῦ 19 ἀγάγετό µου. 

κά ΙΙαΡΣ απ ιο Το, Ὑ.) 15 οπή έοᾶ οἳ ιο ϱτουπᾶ Εἶναῦ 1ΐς 
ορ να]οπί, ὅτε, ἵδ αςοί {ο {μάϊοαίο {νο φποἰαέίοπ οἳ ένο τογᾶς 
οἳ Οκ πἠῆιοαί οἨπησο. Ῥεο Ἠοῦ. (ὅτι) "Τποιιορο (ναπι), 

Ρ. 191. Τή 15 οπι]έοᾷ ἵπ Όλο ρανα][ο], Μαΐθ. 21 : 8, απᾶ Ὦγ Ὑος- 
1αγ, ἩΓα]κοί, Τλιοπι,, Οππιρῥο]], Ὀο Ἰλουίο, Τέα]., Ίου, 

Ὠοο ο. Ἱ. : 10, τοῖο, 

” Ἠοῦ. ο [Β, Ῥ.) Μα, 

1 Ιπηθβ]α{ο]γ.” 

α ᾱ {1ο γορὺ απαὖ}’ ἀπῆλθον. 



ΤΗΕ αΟΡΡΗΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΜΑΕΙΚ.- ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ΙΙΨα ΖΑΜΗΡΒ) ΥΠΠΘΙΟΝ. 

ἆπᾶ {οιπᾶ ἴμο οοἱς σα Ὦ} ιο 
ἀοου πλοις, ἵπ α Ῥίασο Ὑ]ιθνο 
πο παγΒ πιθί; απά ο Ίοορδο 
ἨΗ. 

ὅ Απᾶ οοτίαίῃ οἳ {σαι ια 
βίοοᾶ ἴπογνο εαῖά τιπίο ἐλθιι, μα 
4ο γο, Ιοοβῖπο {πο οοἱμ , 

ϐ Απά {αγ εαϊῖᾷ απίο ἴΠοπα 
6ΥοῦΏ α5 ὦθθας Ἰιαᾷ οοππσπάοᾶ : 
απᾶ 01οΥ ]οῦ {]οτα σο. 

Ἰ Απά ον Ὀτοισ]ή ἴἶιο οοἱέ 
ἴο 1 οδᾳ8, απά οα5ῦ {οί ϱατιποπίΒ 

ος Ἠΐπι; απᾶ ο εαῦ προ Ἠΐπι, 
8 Απᾶ πιαηΥ βρτουᾶ οῖν ρατ- 

πιοπύς ἴπ ὅιο παν; απᾶ οὔμους οί 
4οἵψη Ώγαπο]ος οἱ ἴ]ιο 119965, απᾶ 
βίνοποά έᾖοπι ἵα ο αγ. 

9 Απᾶ {ἴμογ ἴλαῦ ποπί Ῥοΐοτο, 
απά ου ελα {οΠοσεά, ουἱοᾷ, βα7- 
ἵπο, Ἡοδαππα: Ῥ]οββοά ἐς Ίιο ἰ]αί]« 
οοπιθ{ῖ ἴπ ἴπθ παπαθ ο {ιο Τιοτά. 

10 Β]οβεοά ὖε ἴἶνο Ιᾳπσᾶοπι ο 
οἳτ {αΐῑιου Ὁανία, ια οοπιθίῃι ἵπ 
Ώιο παπι οἱ {ο Ἱωονᾶ : Ἡοδαηπα ἵπ 
ἴ]ιο Ἠήσ]ιοδύ. 

11 Απά οἆσθδις οηίογσά Ιπίο 
/ογήβα]οπι, απά ΙΠίο ιο ἱοππρ]ο: 
απά Ὕμθυ ο Ἠαᾶ ]οο]οά τοππᾷ 
αροπύ προηπ αἲ] Ώμήπσς, απᾷ τού 
ο οτοπ-άο Ἴπαδ οο1πο, Ἡο ποπ 

απΕΏξκ τΗΣΤ. 
Ὡ Ν Α / Ν εὗρον τὸν πῶλον δεδεµένον πρὸς 
Ν / ολ δν α 3 / 

τὴν θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου, 
/ 3 { 

καὶ λύουσιν αὐτόν. Ὁ καί τινες 
Α αν / /. 

τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐ- 
- Α. / Ν αν 

τοῖς, Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶ- 
ϱ Σ. 3 ο) Ν 

λον; Ὁ Οἱ δὲ εἶπον αὐτοῖς καθὼς 
3 / 3 ο α 

ἐνετείλατο ὁ ᾿Ιησοῦς' καὶ ἀφῆ- 
/ Ν 

καν αὐτούς. Ἱ καὶ ἤγαγον τὸν 
ο Ν Ν ᾿ - 

πώλον πρὸς τον Ιησοῦν, καὶ 
3 9. Χο » 
ἐπέβαλον αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτών, 

/ . 

καὶ ἐκάθισεν ἐπ αὐτῷ. ὮὉ πολ- 
λ ο ’ Αα 3) 

λοὶ δὲ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρω- 
ΔΝ { / λ 

σαν εἰς τὴν ὁδὸν' ἄλλοι δὲ στοι- 
ιά 3) 3 - / 

βάδας ἔκοπτον ἐκ τῶν δένδρων, 
ή Ν / 

καὶ ἐστρώννυον εἰς τὴν ὃδον. 
ϱ ή 

ὃ καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἆκο- 
λουθοῦντες ἐκραζον, λέγοντες, 
“Ωσαννά" εὐλογημένος ὁ ἀλλά: 
µενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. .. 
λογηµένη ἡ ἐρχομένη βασιλεία 
ἐν ὀνόματι Κυρίου, τοῦ πατρὸς 
ἡμῶν Δαβίδ. “Ωσαννὰ ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Ἱ Ἰαὶ εἰσῆλθεν εἰς 
σΤι λλ ε ”Τῃ . 9 9 

εροσόλυµα ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ εἰς 
Δ ε / ΝΔ ά τὸ ἱερόν' καὶ περιβλεψάμενος 

/ ” [ή 1/ 3) «» 

πάντα, ὀψίας ἤδη οὕσης τῆς 

ΏΠΥΙΡΕΗΡ ΥΠΗΡΙΟΝ. 

ὧχο οο]6 εθᾷ ταῦ ιο ἄοοτ πνϊζιι- 

οπὲ, οἵη ο πἰνοοί; απά 11ου 

Ίοοβο Ἰήπι, Απιά 2βοπιο οἱ ἴιοβο 

πιο 5ἱοοᾷ ἴἼογο, δαἱᾷ {ο ἐλαπι, 

αγμαῦ ατθ γ9 ἀοίΐπα, Ιοοδῖης ἴλο 

οοἱε Απᾶ αυ βαἷᾷ {ο {οπι 

τα8 ο; οδ19 Ἰαᾶ οοπιπιαμᾶσά: απά 

ὕιογ 16ἱ {μετ ρο. Απά "1ο 

Ἰοᾷ ο οο]έ ἰο ὔ65ιςβ, απ οαςδῦ 

Ὠιαῖν οατπιεη{5 οἩ Πϊπαι; απᾶ 1ο 

ραύ οη Ἠϊτα. Απά πιαπΥ δρτοαά 

ἠναίγ ραγπιθη{ς ἵπ 111 παγ: απά 

οἴματς τοπῦ Ὦταπο]ος {οπι ἴ]ο 

προς, απᾶ βἰνοινοᾶ ἐλοπι Ἱπ Ίο 

παγ. Απά ἴμοδο π]ο ποηύ Ὦδ- 9 

{οχο, απᾶ ορ πο {ο]]οποά, 

οπ]οᾷ ου, ραὔΐησ, Εοδαπμα, 
Ῥ]οςβοᾷ "ὖε Ίνο, π]ιο οοπιθίι 1π 

"{έ]ο παπιο οἱ ἴ]ο Τιοτᾶ. ἈῬ]οβεοᾶ 10 

Όε τἠιο οοπιης Ιπσᾶοτη οἳ ο 

Παΐνον Ὀανίά: ἨἩοδαππα 1π μα 

Πρ]οςδύ, Απά «οδις οπίονοά 11 

Ιπίο ἆ6γυδα]οτ, απά ἀπίο Ίο 

ἰοπιρΙθ: απᾶ π]αη Ἱο Ἰαά 

"]οο]καά τουπᾷ οἳ αἱ {ήησς 
αλλο πιο Ῥοΐπρ πού ]αΐθ, Ίο 

20 142. Μας 10:22: 14: 59. ὅσλα 1 
Ρο οποΆ πα} ”” ἵ5 οὐδο[αίο, 

0:40: 20 1:10. “ Το 5 «{Π0Υ 16. οσο γΥ, 2, ποῖο, 

ε α οιξ Ὀχαπο]ος {νσπιι”. στοιβάδαε ἔκοπτον ἔκ. ὙλΓαἰκοβο[ζ, 

πα ϱί {ο ἆοοι ;”. πρὸς τὴν Φύραν. ὙΝοδίογ, ῶλοια. 8ρπ., 
κάν Ίο Ῥπετία :. Τρου. “ Ἱππίο ἅ Ί ρπογία}”. Ὥο Ἰγοίο, «απ ἀϊο 
Τ]ῆτοῦ. Βο (Η. Ὑ.) Μαής 1: 98 (πρὺς τὴν Φύραν). Τα]κο 

16 : 20. Που. (πρὸς), “ αἴίον νους Ἱππρ]γίηρ πποβίοη {ο α Ῥίὰοο 
απά ο βαραοσπουῦ τοπνήπήης 1Ἠοχο, Ὕπογο 1π Ἰμησ]/ς] νο δο αἱ, 
πφοη, Ὅαῦ αἷδο {ο, ωπίο»” 

ο «1ῃ ιο βἰτουί;”. ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου. ὝΠοδίογ, Ιζοπᾶ., Ῥοσ]γ, 

Ῥ]οοπιί, (8, Έ.) Τάᾷᾷς]Ι (ὔν οετζο), «' απ γοαά ἐ]ιαί Ἰεαίῖς οι 

α Ῥίαεε, οβροοϊα]Ιψ α οἰγεοί---ἄγυια.” Ἠοῦ, '-α οσο.” Ἑνοί- 
βολποίᾶου, “ ἵπ γοδίοπῖρας ἀναοῖς Ν. Τ., ρίαΐίζα χο, γῖοις---θἷο 

βοπιο] {π Ν. Ἡ,, ατο, 11 4. 

» Ἰζοπᾶ,, Ῥθσῦψ, Θματρθ, ἸΓοβ]οΥ, ΟαπιρΏσ]!, τινες. 

» 

Ρ 6 β0ΠΙΟ; 

ὙΓα]κοί, 

α ὙΤΠαῦ ατο το ἀοίηο 1” Τ ποιεῖτε; 3Ῥθολγ. 11ο ἰᾶσι 

ΟΕ οοηήπασά ααὐίοη ΤΠ ἴἴο Ῥτοβοπέ {6 αρρτορτῖαίο]γ οχργεεεᾶ Ὦγ 
ἴἶνο Ῥτορτοβίτο {ουπῃ οἱ {11ο τοτΏ, 
ταρβς” παθὼρ. Ἰοηπᾶ, Ὠϊοίς,, ΟαπιρΏοϊ], Β]ατρο, 

8ο, ἵη αὖ Ἰοπεῖ, Ὅπνο ἐμ]τᾶς οἳ {ιο οα5ος ἵπ Π, τ. 
ΤΠΟΠΙΡΟΠ., 

Ῥ]α]ς,, "οι. «« οαῦ βριῖσς ποσα”. λΜουῦ, Ώοχα, « {οπᾷο οισᾷο- 

Ραπῦ οκ”. Ένας,  οπάσς Ιποϊάσυαηῦ οχ.. Το αἆνοιυ  ἆονα 
ἵ8 βαροΠποις π ἐλίς {πδίππος. Ὄθασο πηα]κος 1 α- σπα (ψίημ 
ἔσνηι ην «οἱ, νου ιο οὐ]θοῦ {5 “τους Τί αηγ αἀνογυ {5 
αφοᾷ, 16 εἰιοι]ᾶ ῶο “ οὔ Ἴμο “ οπῦ ο”. Ώναποβος, απά “οι 

ἀονα ” έσσδ. 1106). '' οουίαβαη ΤαπΙΟΡ.” 

40 Ῥμὴς 1ς ιο Ῥτορο βαρρ]οπιουῦ. 10 ἵ6 πδοᾷ (1. ὗ.) αἲ 
ἄιο Ώοσἰππίης οἱ ν. 10. Β. Έτ « Ῥόπϊ δοίε οσα]. 

να“ Ὠιο οοπιίης Ἰήησᾷσπα 1” ἡ ἐρχομένη βασιλεία. Ἀλαυρθ, 

Ῥοασμγ. Ἐν ὀνόματι Ἰυρίου οἱ 1ο Γοχζ. Ἱοσορί, ἵβ το]οοίαᾶ Ὁγ 
ανἰορυασα, Ὀο]ιοῖσ, παρρ, Πέ παπη, 'Εἱδομ., Ἱασμπι,, Ὦ18ομο, 

Τὲ 16 ποῦ τουορηἰπεᾶ ὮΥ ἴλο Ὀγτίαο. Ἠ]οοπιί. εἰαπάᾶς α]πποξδύ αἶοηο 

ἵπ ἀο[οπάίπο 1. Τὸ 19, Ῥογοπᾶ απγ 1οαδοηαΡ]ο ἀοπδί, απ Ιπίουρο]α: 

6ο, 

Ἡ α]οο]κεᾶ τουπᾶ ς”. περιβλεψάμενοε. 
οἡ. ἃ : ὅ, ποῖο. 

κ «{ῃο πιο Ῥοΐηρ ΠΟΠ ἸΙαΐο;”. ὀψίας ἤδη τῆε ὧρας. 9 
Τποιίο, «αἱ ο5 Βεµοι βρᾶῦ μη ἄον ος παν.” Ὀψίας (αὖ].) ἵΒ 

Ὁμητρο, Ῥοομγ. 886 



ΤΗΕ ἀΟΡΡΕΗ ΑΟΟΟΒΡΙΝα Το ΜΛΗΕΚ. ΟΠΛΔΡ, ΧΙ. Ἴ5 

ΚΙπα ΣΑΜΠΘ) ΥΕΒΒΙΟΝ. 

ού απίο σιο 

ὑπε]το. 

12 Απά οἳ ιο ΠΙΟΙΥΟΥ, Ίος 

Ώλογ Ἱγουο οοΊ1ο {τοπι ἨΒθί]μαπΥ, Ίο 
παδ Πππςυγ. 

18 Απά βοοΐηπσ α Ίσ-ίοο αἴα» 
ο, Πανίησ Ίσαγος, 19 ο.ππο, ἰβ 
μαρὶγ Ἰο τησ] Επᾶ αἲγ {λίηπς 
ΨμονοοἩ: απά ὝΠδη Ἰθ οµΊιοΟ {ο 
16, Ίο {οππᾷ ποϊμίπσ Ῥιαΐί Ίοωνος: 
{ου ιο ἔἴππο οἱ Πρ5 γγας πού γα. {14 

14 Απά «ορια απθιοτοἆ απᾶ 
δαἱᾷ ππίο 1, Νο παν οαῦ (η ο 
ου Πογσα[ίου {ου 6Υ6Υ. Απά 118 

ἀἱδοῖρ]ος Ἱοανα 44. 

16 Απά Ώιογ οοπιθ ἴο ὅοτι- 

β8ἱοίη: απᾶ ὦοδις Ἰγοπῦ Ιπίο Ίο 

τοπιρ]ο, απᾶ Ὄοσαι {ο οαδί οτί 

Όποπι Γιαῦ 5οἱά απᾶ Ῥοπσ]ιῦ 1Π ἴἶο 
Ίοιηρ]ο, απά ουοτίταν ἴο {αοίος 
οἳ ο ΠΙΠΟΠΘΥ-ΟΠΩΠΟΟΘΙΗ, απᾶ ἴλο 
βοσἱ5 ο{ ἐἶνοια λαί βο]ᾷ ἄοτος; 

16 Απά που]ά πού οαῇον (ναί 
ΑΗΥ π1αὮ. 5μοιτ]ά ο51Υ απ γοςδοὶ 
{μγοιςἩ 16 ἑοπιρ]ο. 

Ῥούμαιγ, π]ί]ι 

τὰ τῶν δώδεκα. 

ασε) 19 

στρεψε' 

απΕς ΤΠΕΣΝΤ. 

ὥρας, ἐξῆλθεν εἰς 'Ὠηθανίαν µε- 

9 ο) / / 

13 Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόν- 
5. 5 / 1 / των αὐτών ἀπο «[ηθανίας, ἐπεί- 

9 - / 

καὶ ἰδὼν συκῆν μακρὸ- 
θεν, ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ 
ἄρα εὑρήσει τὸ ἐν αὐτῇ" 
θὼν ἐπ᾽ αὐτὴν, οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ 
φύλλα: οὐ γὰρ ἦν καιρὸς σύκων. 

καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ὀ Ἰησοῦς. εἶπεν 
αὐτῇ, «ἸἨ{ηκέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰ- 
ον ΔΝ / 

ὦνα μηδεὶς Καρπον φάγοι. 
ο) µ ΔΝ ο . 16 1. ΔΝ 
ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. αἳ 
3, « / 

ἔρχονται εἰς Περοσόλυμα. καὶ 
9 Ν ς: 32 Φ 4 Νε Ν 

εἰσελθων ὁ Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν 
/ Δ 

ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦν- 
, .ε - 

τας καὶ ἀγοράξζοντας ἐν τῷ ἱερῷ' 
/ - 

καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβι- 
ο . / - 

στῶν, καὶ τὰς καθέδρας τῶν πω- 
Δ -- 

λούντων τὰς περιστερὰς κατέ- 
6 Ν η 3/ υ 9 

καὶ οὐκ Ίφιεν ἵνα τὶς 
/ ο] Ν -”. τς - 

διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 

ΏπνΙςρυΡρ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

Ὑγοπύ οιό {ο ῬοίμαἨγ, πι ιο 

(ποιο, Απά σίμο ποχύ ἄαγ, 

οι {1οΥ Ἴνθουο οοπηῖης {οτι 

Ῥεἴλμαηγ, Ίο τνας ἨΠΡΙΨ. Απᾶ 

βοοἵης ο, Πρ-ίτου {αγ ο, πανίης 

Ίδαγ6ς, ν]ιο πγοπἑ «έο 5οο ἀγμοί]μου 

ο πησΏῦ ροτ]αρς Ππά απγ λλίηρ 

οἳ 16: απά ου Το οαπιο {ο 1ΐ, 

ο {οππᾶ πούμίπο Ῥτΐ Ίσαγος: 

"(οἳ 16 Ίνα8 ποῦ {ο Όππο {ου 98. 
Απ ἴ]ο απηαγγογθὰ απά βαῖᾷ ἴο 14 
Τ{, ὅΠοῦ "πο οπο οαῦ {π1{ οἱ ἀιοο 

λογοβ{ῇο» {ον ογο», Απ 1ης αἱδ- 

οἴρίο5 Ποστ ᾖό. Απᾶ ο οοπιο 

ἐο Ζομιβαίσιι: απᾶ οορις ποιό 

Ιπίο πο ἴοπιρίο, απᾶ Ῥορατ. !ἱο 

(ιήγο οι {1οβο πο δοἰά απά 

Ῥοτρ]ιῦ π Όλο {οπηρ]ο, απιᾷ )ουου- 

ἰαπγποᾷ ο {αριος οἱ ο ΠἹοΠΘΥ- 
ϱαπςου5 απᾶ {πο βοαΐς οἳ ἴ]οδο 

πο βοἰά ἄονοξδ; απᾶ ποπ]ά πού 16 

ΒΙΟΥ ΚΑΠΥ ΟΠ0Ο Ι{Ο 6Η πηΠ 

ΑγΠοΙο {λμτοιρ] {ο Ἰσπιρο, 

12 

15 

καὶ ἐλ- 

Ικαὶ 

ἀοβμοᾷ Ὦγ Που. “ Ἰαΐο”. Βναίδο]μ.,  ἑογοἑὔνιε. ο τοπᾶθις Εῖς 

Ραβδαρθ, “απ θοροβῖπα ομδοὐ ἀἱοί ου.” 

Σ “{λο ποχῦ 4αγ;”. τῇ ἐπαύριον. Ὠϊσἷ. 35ο (1. Τ.) Να, 
2ἳ τ 09. ὅοίιπ 1 : 20, 9881 12 113. Αοὶ 14:20: 32ὔ :0. Αο- 
οογά(μσ [ο οαΥ Ιάΐοπι, πο Ῥτδροβίθίου 15 ποξοβδανγ Ῥο[ονο « ἆαγ.” 

Βοῦ. (ῷ ἐπαύριο»), “ νο ποχὺ ἆπγ." « Μονον” {6 ουφο]οίο, 

5 γγηοῃ 1ογ Ὕουο οοπιίηᾳ;”. ἐξελθόντων αὐτῶν. Έλδ Ῥὶο- 
βυθβαῖνο {ουπα ο ἴλο νου) 15 οπηρ]ογοῦ, 35 πιοβῦ αοουγηέο, Ί]νο 
πηγαο]ο οὐσαγο το]ιῖ]ο “' νου Ἱνουο οοπαίπο ” {νοπι Ῥοίμαηγ. 8ο 
ἨλΓοξίο. ἨὨ]οῖς, πας ἐπί {ουπι, “ αξ {11οΥ Ίνουο Ῥτουρού πρ.” 

α «(αν ο. µακοόύθεν, “ Αἴμ 16 που γοδνὶοίοᾷ {ο Ῥοσῦγ. 4 ή 

Ἐγπάα]ς, σοπονο Ῥ6σ]γ, ΤρΙΚίΠΒΟΗ, 

Πιό) 

5 «πο ποπ”. ᾖλθεν. 
Οαπιρῥο]!, Ίποπι.. 8. Ἐν, 1 ο]. :”. Τρου. 

5 10 506 "Ῥγηδα]ο, ΟΥ 40π1ου, ον, οι. Έσμα, " υἱδι- 

6 ο” Θ. Εν ο γοῖντ. Ἴρου, «άνω Α. εαρρἰοπιοπύ ἵδ πθσςξ- 
ΒΩΣΥ. 

4 π]οίλου---ροιιαρς”. 2 ἄρα. 1οῦ. (ε) εἰ ἄρα, "λαο 
ρεγ]ιαρα ;'' Ἡνοίδολ. (ων 19ο) ο πι }ογίαδος.” 

56 {ος Τξ πας πού Το Έπιο [ο Πσ9;”. οὐ γὰρ ἦν καιρὺε σύκων. 
Ιζομᾶ., Ἐ6σμγ. Ὑπαϊς., Μουῦ,, Ίὔνας,, πο οραῦ {οπιρις Ποογαπα ο” 

Β, Ἐν. “ ον 66 π'δ(δί6 ρας Ιω απίξοη ἆος ῄραος;”. 1ροῦμ  Ῥοῦ(ο 
3Ο ΟΥᾳ ΜΟΠηρο ἆο Ἠΐρος;”. Ὄο ἸΓοίίο, « ἆσηα 5 Ίνα πἰομε Ἰβοίσο- 

Ζοἱἱ.”. ΑΒ καιρὸς ἵδ απανλοιι,  ἴιο 16 ἠαλοίσει], 

{αμο Ὁ Ἰησοῦς, ἨΝ]λοῖι 15 {οπιιᾷ ἵπ ἴπο Τοχί. Ἡοσσρί., 18 
ἀνορροᾶ Ὁγ αγίοθυαςὴ, Βο]οί”, Ι.παβρ, “Πσέ, Ὥασμιανη, Πεσλ., 

Ἐν, Τὸ 15 ποῦ ποροσπἰφοᾷ ὮΥ ο σε. ος Ὑπα]α. Το γοιδίοπβ 

οἳ Βμανρο, -Α.. Οαππρ., Ῥοσ]γ, αιιᾶ Όο λΓοξίο ομιἰὃ ἵδ, 0 18 αἩ 
Ἱπίονρο]α Δίου, 

δα Τοί- οαὐ /” φάγοι. 
Ῥοο]γ. 

Ἰζοπάν]οἷς, ἸμΓοἰκεβο]ᾶ, Ώμαχρο, Τ1οῦ.., 

 «ηο 007” Τοῦ., Έποπα,, Ἀμαιρο, Ῥουμγ. Τ0ου., 

α παζ1ο, 

μη δεὶς, 

κ {ο ἀίνο οπ6ς'. ἐκβάλλειν. Ὑαδίο, Ὦ6οἱγ, Οαπιρῥε, 
Του. Βο (ΗΕ, Ἡ.) δο 2: 15. Ὅο Ἠγοίίο, « ππρπαἰτοῖσου :”. β. 
Ἐτιν ὃν ομαδθονα 1”. Ἠσ]ρ., “ αἲξ {ο ἀνήνου” 

} « ονουαγηοᾷ ;”. κατέστρεψε. Ἰζοπᾶ., Οαπιρῥα]!, Ἠοῦ. ΤΠ 

νονᾷ, αοοογάἶῃα {ο Ῥριοβοηῦ πδασο, 16 Όλο αρργορτίαίο 910, {ο ἄρ- 

Βορο {νο αοέίοῃ Ἱπά[οσίοά ΡΥ ιο {οχῦ. 

Ἐοῦ., Ώμαχρο, Ὠίο]ς., Τ6ςἳγ. 

ΤΠοίηβοῦ, ΈοσΙιγ, ΒΙιαιρο, 

κ «ΑΗΥ πο: τὶς, 

Ι αδο ΟΥ 1” ἕνα (τὶς) διενέγκῃ. 
Ὠ]οῖς,, Οαπιρ. Όοο οἳι, ὃ : 12, ποῖο. 

πι 66ϱῃ ϱγ]Ο]ο;”. σκεῦος. ϱ- κο {1ο Το ρνουν 99, τμ] τνουᾶ 
ἵβ σοπογἰο, Αἰαπί(γίης “ αγ αἰοηβῖ], γοςεο], αγεῖο]ο οἱ {αγηίέανο, ἵπι- 
Ῥἰσπιοπί, οἳ 1παέγαπηοπί.”. ὅ Αγίοῖο ”” 16 ιο πιοδύ αρρνορτίαίο γ6ιῖ- 

ἀσνίμα, Ίπ {ῑίς Ἰηβίπησο, Ἠ]οοπιβο]ά (5 1οεο) τοπιαν]κς ἐλιαί 8 
γγουί, «πα σοποταὶ 6οµ5ο, ἀοποίο αγ αγίο]ο πν]οίλου {0 18ο ΟΥ 

ἐπ[α  Ἴνοιορο (Απα]οσία) Γνοβοπίς βαρθίαηία]ἰΥ {πο 6απηθ 



πό ΤΠΠ αοΡβΡΕΗ ΛΟΟΟἨΒΡΙΝαά ΤΟ ΜΛΗΚ.--ΟΠΑΡ. ΧΙ. 

ΚΙΝα ΣΛΛΙΠΙΦ ΥΡΠΘΙΟΝ. 

1Τ Απά Ἰό (απσὶιί, φαγίπο ππίο 
ἴδια, 15 16 ποῦ πν]έίοπ, ΜΥ Ίοιιδο 
Β]ια]]. Ῥο οα]]οά, οἱ αἰ] παίῖοης, ιο 
Ἠοιβο οἳ Ῥιαγονῖ Ῥιί Υο Ἰαγο 
πιαᾷο 16 α ἄοπ οἱ {Πΐουοβ. 

18 Απᾶ Ίο ϱουρθς απά ο,ῖοξ 
Ῥτ]οςίς Ποανά αἩ, απᾶ βοιισ]έ Ίου; 
Ίο ππϊρ]{ 4οβίτογ Ἰΐπι: {ον 1]νογ 
{αανοᾶ Ἠϊπι, Ώοσαβ6 αἲ] ιο ρδορ]ο 
παβ αδἰοπὶς]οᾶ αὖ 5 ἀοοίτίπο. 

19 Απ ο 6ΥΟΠ Ὑα5 60116, 
Ὦθ γγοπῦ οτί οἱ {πο οἱ (γ, 

20 Απά 1ῃ ο πιονηίλα, 48 {Ίου 
Ῥαβ5εἆ 7, νο 5.1 ο βο-,γου 
ἀπιεᾷ πρ {Π:οπι {ο χοοίβδ. 

21 Απά Ῥοίου οα]]πο {0 το- 
πιο ρταπσο, δα] τηζο Ἰήπι, ίαξ- [21 
του, Ὀσ]ιθ]ά, ια Πο-ίνου Ἠγμίο]ι οι 
οαχδοᾷςῦ 15 ὦιζῃοιοά απναΥ. 

22 Απᾶ ᾖοδα απβγγθι]πο, βα1 01 
πηΐο {λλοπι, Πανο {αἱ 1η αοᾶ. 

28 Ίου νου] 1 8αΥ ππίο Τοιι, 
Τ]αῦ πὙοβοονον δ]ια]] 5αΥ τπίο 
ὑμς πιοππίαίη, ο οι 1οιηογοαᾷ, 
απᾶ Ῥο {μοι ορδύ 1πίο {πο 8087 απᾶ 
β]α]] πού ἀουδί 1 5 Ἱοανί, Ὀτί 
ει] Ἠο]ίογο {ναί οδο πο 
χ’λ1οἩ 1ο βα1 011 θα]. οοπιο {ο ραςς; 

απΡΕΝ ΤΕΧΤ. 

/ - 

1 καὶ ἐδίδασκε, λέγων αὐτοῖν, 
Οὐ γέγραπται, “Οτι ὁ οἶκός μου 
οἶκος προσευχῆς κληθήσεται πᾶ- 

σι τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς δὲ ἐποιή- 
Δ / . 

σατε αὐτον σπήλαιον λῃστῶν. 
ὃ Καὶ ἤκουσαν οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς 

» 3 / 

αὐτον ἀπολέσουσιν' ἐφοβοῦντο 
Δ 9 Ἀ κά .ν : 2/ 3 

γὰρ αὐτὸν, ὅτι πᾶς ὁ ὄχλος ἐξε- 
πλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

1 Καὶ ὅτε ὀψὲ εγένετο, ἐξε- 
/ ε) Α , 20 Ν πορεύετο ἔξω τῆς πόλεως. "' Καὶ 

Δ. / 5 λ 

πρωί παραπορευὀµενοι, εἶδον τὴν 
συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 

καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ ΠΠέτρος λέ- 
γει αὐτῷ, Ραββὶ, ἴδε, ἡ συκῆ 
Λ / / 

ἦν κατηράσω ἐξήρανται. ᾖ' Ιαὶ 
᾿ Ν « . - / » 

ἀποκριθεὶς ὃ ησοῦς λέγει αὖ- 
ϱθ νν τοῖς "Έχετε πίστιν Θεοῦ. ἀμῆν 

γὰρ λέγω ὃ ὑμῶν, ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ 
ὄρει τούτῳ, ᾿4ρθητι, καὶ βλή- 

Ν ’ Ν 

θητι εἰς την θάλασσαν, καὶ μή 
διακριθῃ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλ- 
λὰ πιστεύσῃ ὅτι ἃ λέγει γίνεται" 

ΠΗΡΥΙΡΠΟ ΥΙΡΠΡΙΟΝ. 

Ἀπά Ίο (ααοἩ{, Εαγίης {ο νου, 1 

19 1ΐ ποῖ πν]ίοη, ΜΥ ᾖοῦβο βΠα]1 

Ῥο οα]{οά "α Ίοῦδο ο ΡΥΑΥΟΥ ο[οΥ 
α]] παῖοης 2 Ῥπύ γο Ἠανο πηαᾷθ 

16 ο ἆθῃ σος τοῦροῦδ. Απά νο 18 
φομἱρος απά οἶ]ο[ ρι]οδίς οστά 

ἡέ, θπᾷ 5οπσ]ιό Ίου ου παἰρ]ιό 

ἁθδίνογ Ἠϊπι; {ον ἴογ {οανοά 

πι, Ῥσσααβο αἱ σίλο ουοσᾷ 

γα ας(οπ]ς]οά αἱ 15 ἀοοίίπο, 
Απά πλοι «οτοπίπς οαἵπο, Ίο 

πγοηύῦ οπῦ οἱ ιο οἱ. Απ ἵη 

Όιο πιονηίπο, αδ {1ου ραβεοά Ὦγ, 

ἴλλογ βαὖ; ἴ]ιο Πο-ΐγοο ἀνίοί πρ 

Ώ)οπα {ἐῑιο γοοῦδ. Απά Ῥοίου "Υ0- 
πιοπηροτίπο, 5161 {ο ΠΠ, "Ἠαδ- 
Ρὶ, Ῥομο]ᾶ, ἴἶο Πσ-οο, ]ο]ι 
ἴνοιι «άἱἆδί, οπν»ο, "ϊ5 ἄγίοᾶ αρ. 
Απά ὀο5δτς5 αηβπγοχίπα,, 8 εα{]ι {ο 
ποια, Ἠαγο {αμ ἵπ ἀἄοά. Του 
π]γ ΤΙ 5αΥγ {ο γοι, ἰλαῦ πν]ο- 
ουου 511 βαΥ {ο {5 πιοππίαίη, 
Ὅο οι τοιηονοᾶ, απά Ῥο ἶιοιι 
οα5ῦ 1Π{ο Ίο 5οα απᾶ β]]α]] τοῦ 
ἀοτυ ού {π Ἠὶ5 σαν, Όὗ οἶνα]] Ὦο- 
στο {αὺ "Ψλαῦ Ἡο βα1ν αν] 
60Ί1ο {ο ρ885; Ἱο Ελα] Ἰαγο 

τὸ 0 

ε9 1 

| 2 

{ποισ]ζ. 

1ου (Τοχ., 

ΊΟπισ βπεγαἶ6. 

5 6 Ἠοιβο;  οἶκος. 

μαίς”. Ὄο Ἰψοιίο, “ οι Βοΐ]αιις.” 

ο « [05 α]] παΙους 1”. πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ; 

Ἔο Θγήπο Υουάοθ σκεῦος ὉΥ |1ἱκο (Ρ1α).) 

Ομα]. οὐ 91) ἀσίπος ἐς πνονᾶ ας, ιδ ΙΟ ΚΟ, 

Μιάοοῖς (1ναῦς. στ), “ ρου. 

Ιοπᾶ,, Ῥοσμψ, 16β1ογ, Ὠϊοις,, Ἠαἰκο[., 

Οαπαρβοῇ, μαυρο, ΤΠοπι. 9. Εγω  ππο πηαίδοη ;”. Ἠσ]ς., “ οσἩ 
Ἴπιοιο ἵ6 Ἡο ανίοίθ {π Όλο 

ΤΠοῦ, ο. Βορί., Ίδα. 56: Τ, ολ {5 Ώσνο αιιοἰσᾷ. 

Ῥακ-]  Ὁ ιο ον.” 

4 «ονοηίπος σαπ18” 

Ἡοσρβδα»γ. οσο ο]. 1. 

Σ “γοηοπβορίης 
γοπιοπιρουθά.” 
144 ἆα]] ου Εῑίς νους. 

5” Ἠαρρί.” 

Ῥια]ς., Ιζοιάν]οῖς, 

Φορ οι, 2 

9ο (1. Υ.) 2 0ου, 110. 

Ὅοο οι. 9 : 

ε α Κῑᾷςί, ουγςο ;”. κατηράσω. 

Σ.4, ποῖο, 

(416 Ῥοσαπιο ονοπίης }. « ηδας” ἰδ αι- 
: 93, ποίο, 

ἀναμινησὺ εἰς. ἸΨοβίσγ, Ῥλαχρα, Ἰνοακοί, 

Φου Πουίπδοι απᾶ 

5, ποίο, 

Πποιι. πο Ιπίο]οναδ]ο Ίνανς]ι- 
Ὑνα]κοί,, Οαπιροοϊ!, ῥμαυρο, ΓοοἩγ, Ω. Όο Ὑγουίο, ἡ [άν αἷ]ο  ὅ]- 

Ίου; Β. Ἰν., “ ρου» ἑουίος Ίο παζίους. Τίς Ῥαβδασο 15 φιοίσᾷ 

αά υογδιώη, ἴνουι ο Φορί. οί κα. 66 : Ἱ, Ὑ]ιουο ένο Ἠοῦνοις ἴς 

ΏΥΑΣΠ 292. {ίου αἱ Ροορίςς), 1. Ὑ., " [ον αἲὶ Ῥοορίο”.. Μο], 

«ο α)ἱ [οἶκς :’' ἨγμάσΙο, ΟΥ 41ΟΥ, ἄσπονα, “ πμίο αἱ παξίοης,” 

Ἡοἱ]ορο (Απα]οσία). Ἴἶιο 10, Ψ. 1οπᾷςνς {16 Ῥαβδησο ας 1 ἐἶιο 
Νους Ἱναά Ῥουῦ ὑπὸ πάντω» τῶν» ἔδνων, υπ λί 16 πιοΥΟ 10- 
πιαχ]καρίο, ας ἵπ ἔ]ιο ὑναπε]αίίου οἱ Ίσα, 66 : Τ 16 ἵ6 οουνοσί]γ 10]- 
ἀονοά “/ογ αἲὶ ρεορία.”. 

ου «οί τορῥοις,”. ληστών. οβίογ, Ναἰκοί., Ὠἱοῖς,, Οαπιρῥοϊ!, 

Ἐζοπά., Ένοα. ο, η « ἆο Ὀνσαπάς ;”. Ὄο Ἰψοίία, “' οἶπου Ἠδιι- 
Ῥομιδμία; ”. Τραιίαμ, “ο Ἰαάνοιος.”. 9ο (10. Υ.) ἆομη 10 91,8; 

18 : 40. 3 0ου. 11 1 26. Ἔλο γοµᾶσνίπα οἱ {ία ποιά Ὁγ “ Εήο[” 
18 οπνα]γ ΙποοιΥθο. 

ηθες οἱ « οπυδεᾷςί 6 ο ΜηΠ]οἰοηέ Υοπδοη {ου ἐς οἨαπσο, 

41 ἀρίοά πρ; ἐξήρανται. Ὦο 1 Υ. 20. Τ]μο γοµάσνία 1η 
Ροἱ]. οαβο5 θ]ιοι]ά νο αἶί]κα, ο 5, Ὦν., Υ. 20,  ἄονοηπο 50ο ᾖὸς ]ος 

γαοἱποβ----ν. 41, α. Βόομό ; 1δου., ν. 20, 5ο Παδία δοσαἆο (ᾖοβίο 1η, 

μηΐγ----ν. 31, 59ο Ώο 9οοπο .’' Όο Ὑλοίίο, ν. 20, « νονᾷοινοῦ γοη ον 

ἡγΓαυσο]. α1β---ν. 21, 16 γουοννοί.”. Τὸ γοβδοῃ [ου γοηἰπίης «18 

ἀτίοᾶ τρ”. (ηλοι ἴἶο {οχό ἵ6 ἵπ ο ρε]ζοί) Ἱπαγ Ὁο 6οοιι 1 οι, 
10 : 40, ποίο. 

να ΟΙ”. ἀμὴν. Ῥοο ο, ὃ : 38, ποίο, 

ΙΚομᾷ., Ὠϊο]ς., Ἰγαϊκοί, Οαπαρβοῖ!, Ῥος1ιγ. 

αγγ] 60ΠΠΟ 1ο Ῥαβςς”” γίνεται. Ὠϊο]ς., Ῥοσιγ. “ Ἐνοφισοίἰγ 
ὕιο ῥγοδεπέ ἵ8 προ οἱ νο Γμήμγα πιονο οδροσία]]γ νΊιοη 6οπιθ 

[πέπνο ονομὲ Ἱς πορνοβοηίσᾶ ἵπ Ῥνορηοίίο Ἱαπσιασο, α5 οοΡεπίη, 

ν «τλῦ ο ἃ, 



ΤΠ αΟΡΡΗΕΙ ΛΟΟΟΕΡΙΝάα ΤΟ ΜΛΕΚ. -ΟΗΒΑΡ. ΧΙ. τη 

ΚΙΝ ϐΑΜΠΡ) ΥΡΠΕΙΟΝ. 

Ἱο ια] Ίανο απ]ιαίδοσνου Ίνα 
Ρα] ϐ1. 

24 ουοίονο Ι 8αΥ ππίο γοῦ, 
Ἠγαϊ πο ϱοογο; Υο ἀοβίνο 
πμοι γο Ῥναγ, Ῥομονο [ιαῦ γο 
χοοοῖνο ἐᾖοπι, οπᾶ Υο δ]α]] Ἰαγο 
ἴλεηι. 

25 Απά πΊςθῃ Υο βἰαπᾶ ρταγΊης, 
{ουρίγο, 1{ Υο Ίαν αποηί αραβ 
ΑΠΥ: ὑιαῦ γοιν ΤαίΊιου αἶδο νγ]]σ]ι 
16 1π Ίοαγον τπαΥ {ογσῖνο οι γοι 
ἴγοβρᾶΞΡΟΡ. 

260 Ῥιί 1 γο ᾷο τοῦ {ογρ1νο, 
ποἰίλον υΙ]] γοιν Ῥαίΐμου πο 
ἵ5 ἵπ Ἠραγοι {ουρῖνο γοιν ἴπος- 
Ρ88868. 
2 Απά ἴογ οοπι ασαῖπ {ο 

ύογ"βα]οια: απά αξ ο ἹναῬ τνα]]κ- 
ἵηρ ἵπ ἴμο ᾖοιηρίο, ἴλογο 60116 ἴο 
Ἠ1πα Ίο ομ]οί Ῥηθεί, απά Ίο 
ΒΟ11Ώ68, απᾶ {1ο ο]άςν», 

2δ Απά 5αγ απίο Ἠΐπι, ΒΥ π]αί 
απού ἆοοδί έοι έλορο {]λίπςς 2 
απ Ἡ]ο σαγο ορ Τίς απλοί 
{ο ἄο ἴλοςο 11πος ῇ 

29 Απᾶ θεα αηθπογοᾷ απᾶ 
παϊᾷ απίο ἴἼοπι, Τ πἲ]] αἱδο αδίς οἳ 
γοι 0Π6 πθβίΙΟοἨ, απᾶ αΏβΙΟΥ Ἰηο, 
απ 1 ση] {911 γοιι ὮΥ γγ]ναί αιύ]ιου- 
10 Ἰ ἆο {Ἴιορο {λήπος, 

50 Τ]ο Ῥαρίίσπι οἱ ἆομῃ, πας ἐέ 
Ώοπι ἩΘάΥΟΠ, οἱ οἱ ΠΙΟ} ΠΡΙΥΟΥ 
16. 

81 Απά 11ου νοπβοποᾷ α]ή] 

“Ἱεροσόλυμα: 

σΕΒΕΚ ΤΗΧΤ. 
. Γ -” ἃ Φὰ 3ἡ 94. Δ 

έσται αὐτῷ Ὁ έαν εἴπη. δια 
[ή κ 

ο / ς / 9 Ἀ 

τοῦτο λέγω ὑμῖν, Πάντα ὅσα ἂν 
/ - / 

προσευχοµενοι αἰτεῖσθε, πιστευ- 
τά / Ν 3“/ 

ετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἐσται 
ς 25 ν στά / 
υμίν. Καὶ ὅταν στήκητε 

/ 3 / / 5) 

προσευχὀµενοι;, ἀφίετε εἴτι ἔχετε 
, ΔΝ 

κατὰ τινος ἵνα καὶ ὁ πατὴρ 
τς -- ε } . - 3 - 

ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖ ἀφῃ 
ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 
οὐ .. . » 31 / σοὶ « 

εἰ δε ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ 
Ν ο . Ε) ω ΄ α. 

πατήρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
/ Δ ιά ς ο) 

ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 
ν 5/ / 3 

Ἡ ΚάΙ ἔρχονται πάλιν εἰς 
.. ] ο] . - 

καὶ ἐν τῷ Ἱερῷ 
περιπατοῦντος αὐτοῦ, ἔρχονται 

ΔΝ ». . 3” -- , 

προς αὖτον οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
-ν Ν . / 

γραμματεὶς Καὶ οἱ πρεσβύτεροι, 
25 ΔΝ / Σα 5 / 

καὶ λέγουσιν αὐτῷ, «ἕν ποίᾳ 
.ν . Ν ἐξουσίᾳ ταῦτα ποὶεῖς; καὶ τίς 

Ν 3 / / /) 

σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἔδωκεν, 
ς ο. « 3 ε 8 ὸ 

ἵνα ταῦτα ποιῃς; 3 το δὲ Ἱη- 
-- Φ . ο) 

σοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, 
» / ῳ ΣΧ ο / 

Ἠπερωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα λὀ- 
/ / ” -. 

γον, Καὶ ἀποκρίθητέ µοι, καὶ ἐρῶ 
5 - / - ” 

ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
ᾷ ὴ / υ / 3 

ὃὺ Τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου ἐξ οὐ- 
-” 3 Ἀ 3 / η 

ρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώπων; ἀπο- 
/ η) 3 

κρίθητέ µοι. ὃὶ ἹΚαὶ ἐλογίζοντο 

ΠΠΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Ἰ]αίονου ο ϱ{1. ΤΠονοίοτθ 24 
1 ΒαΥ {ο γοιι, 5 αΐογο» 1ηρβ 

Υ6 αξῖς, π]ιοη 7ο ῬήαΥ, Ώθ[θγθ 

ὕιαί γο ση] τοοσῖνο, απά γο 
βια11 Ίανο ἔθιι. Απά πποη γο 

εἰαπά Ῥταγίπα, {ο161Υο, 1 Υ9 
Ἠανο "αγ ἠήπς αραϊπδί "ΑΏΥ 

οπο; λαῦ γοιν Ταΐιον αἱδο, 
πιο {5 {π «ἴιο ἨσαΥοΠΒ, 1ΑΥ {ου- 

ρἶνο γοα γου} ἰ6βραββ6. Ῥιή 
1 γο ἆο ποῖῦ {ογρῖγο, ποϊ]ον 
Ψ]]] γοιν Ταΐλον, πο ἶ5 η ἀέλλο 

πθανοῦς, {οτρΊνο οι {1οβρ858- 

05. Απ 167 οοΙπο αθαη {ο 

1ογ1δαίθηι: απά α5 Ίο Ίνας Ἱα]]κ- 
πο 1η πο Ἰοπιρίο, ύοτο 00Π19 

το πι ο ομίοί ρι]ορῖς, απᾶ {ο 

βογΐρας, απᾶ (ιο ο]άοιΒ, απά 54Υ 

{ο Ἰήπι, ΒΥ νη]ναῦ απἰ]λον1ϐγ ἀοοςί 

Όποια {οςδο {ήπιας απά Ὑπο 

Ρ8Υο ἴμορ ἐλ]ν απ{]λον{γ {ο ἄο 

Όιορο ήπος Απ ὦοδιθ αη- 
βιγουοἱ αιιᾷ 5αίᾷ {ο ποια, Ε1 αἷξο 

ανΠ]] αξ]ς γοιι οπο 4οΡίΙΟἨ, απά 

ΑΊΦΥΥΟΝ 110, απ 1 ΠΠ] {ο γοι 

Ὦ} π]ιαῦ απιζον 1 ἆο ἴοςο 

πρβ, 11ο ΙΠΠΙοΥΒΙΟΠ ΟΓ 611, 

γαδ ᾱἱ ἴνοιι θανοὮ, ος {9οπι 

ΠΟΠ 4ΠΦΨΟΝ 11ο, Απά {169Υ 5Ι 

νο 9 

50 

8 Τε αἰτοαάσ Ῥεοδοπί” Ἴποιορο, (ἄν, Ν. Ἡ., ρ. 191, ᾖ50. "ιο 

Ῥτορνοβείνθ {οσπι οἱ έλο Ἐησ]ίςΙ Ῥνοξοπί ἴοηςο α[ονά5 απ 6χῃνος- 
δίοη, Ἠ 1ο 15 Εαρηηὐίσά αἲ αἩ αἱίογπαίίνο γοησνίπα, Υἱ2., “ ἷς 

εοπαΐπρ ἴο ραβ.”. Της το[ονς {ο [αίανο ἐἴπιο---απιᾶ γοῦ, ἵη /οῦπαν 1έ 
οοἰποϊάσς γη] ἴ]ιο οχί, Βο ἨΓαίκοί, 

5 “γ]αίονου ἐλίησς.” Τίς ἶ6 αζορίος ἵπ Ίΐοι οἱ νο απ φπα{ο] 
Ρ]1486 οἵ {]ιο Ἡ, Ὑ., ϱ π]ναῦ ἐμίησς 6οονον.. ο ματρο, 

:4γο9 ψη] τοσσῖνο ;”. Λαμβάνετε, Τοο.γ, ἨΝαἷκοί, ία νουυ 
Ἰ8 γοµάσνος η ιο (αύπτο ὮΥ Τγπάα]ο, ἸλΓοξ]ογ, Ὀραυ., Του. Τα], 
Ώρο ν. 28, ποίο, 

5 «ΦΗΥ (πρ τι Ῥοσ]ῇγ, Ὠίο]ς. 

Ἠπινος. Τομάνίο]ς, 

α Απισ]ὸ ” 15 οἈβο]οίο, 

5 ΑΑΠΥ 0Ἠ6/] Ῥοο]”, Θμαυρα, 1 αἰκοβο]ά, 
ΤἨοη, 

ϱ 5 01ο Ἡσηνος; τον οὔρανοζο. Τ]ο Πίοιαὶ τοπάσνίης 0- 

οονᾶς ΜΙθν ους Ιάΐοια, απά {5 νο[ογαΡ]ο, {ου ἐνο εαἷο οἳ οχκοίοςς. 

5ο (ΜΕ, Τ.) Ίο 12 1 88, Που, 4 14: 8111 9 128. Β, Ρ., 

ἁΊᾳς οἶοικ ”. Όραη. απ 1060. “1ος οἶοίος ;”. Τέαἱ,, “ πο) οἱοΙ! ;”' 
Ῥο]ς., “ ο Ἠονιοίοι,”” 

ἆ ο μα πσανοῃς,”  Όοο ]αδῦ ποίς, 

ἕ α1 αἱρος” κἀγὼ. Ῥοσομγ. ΑΦ ο σοπ]αποβίομ Ῥχγορον]γ 
(ια]1ῇος ο νου ου βοπίσησο, ή {πηπιοα ἑαε] ῥγοεθίίον Τΐν 16 
5λου]ά Όο ρ]ασο (η Ὦηρ]1ε]) ἀῑγοσ[]γ αἴἴου ιο ΡΥοΜοΙη. 

5 4Οῇ5 Ῥοίονο «γοι, ἶς βαρογβποῦς. ἩὮΥ ους 1ἱομ, γουρς οἵ 

βοκίης απᾶ {οπολίπς οπαἰὁ νο ροροβίίοη. 

Αα ῆ]ιο πιπιογαίομ.”.. Ώο Ἰοίίο, “ἀἱο Γαμίο,”. Βο]ρίο, «ο 

Ώοορ ;”. Τ1µοἨ,, “ Ία Ἰωπιογδίου.” ου ο. 1 τ 4, ὃ, Ἠοίος. 

! α ᾖοπα 1ου”. ἐξ ἀνθρώπων; Πο Ῥτοροβίδίου λου]ά Ῥο 
γομᾶσγοὰ αξ ἵωμ ἔἶνο Ῥχΐου ἩΙοπθοΥ ΟΕ ᾖἶο δοπίοηος, ἐξ οὐρανοῦ. 
Φο Ἱοπβνοῖς, ἼΝοβίογ, Ὦοεῦγ, μαυρο, ΟαπρΏοῇ, Τναἰκοβο]α, 
Ῥο]κίπδοι, ο Γοίίο, Τρωΐαη, Βραπ., Πα], Ἠοίς., Ογτίαο, 80 

ΝΤ. 



ο ΤΗΒ αΟΘΡΕΗ ΛΟΟΟΒΡΙΝα Το ΜΑἨΚ.- ΟΠΑΡ. ΧΠ. 

ΚΙΝᾷ ΦΛΜΠΒ) ΤΕΠΕΙΟΝ. 

Πιθιιδοίνος, 5αγῖπο, 1 Ίο 5Πθ]] 

β4Υ, Έγοπι Ἡσοανοῦ; 1ο ΥΠ] Βαγ, 
ΨΤΗΨ οι ἆᾷ γο πού ὮὈοθ]ίογο 
πΐπι 

82 Ῥυῦ 1Γ νο δα] δαγ, ΟΓ 1ος; 

Όλο {οανοά Ίο Ῥοορίο: {ος α] 

΄ποη οοιιηος όσομπ, ἴιαῦ ο Ίνας α 

Ῥτορ]ιοί Ιπᾷσοά. 
5δ Απά ὕπογ αηβγοτοά απᾷ δα 

ππ{ο ὅορις, ο οπηποί {οἽ. Λπά 

16815 αηδουῖης δα1 0 πη{ο Ίλοπ, 

Νοϊέμου ἆο 1 {ο]ᾖ γοι ϱγ ν]αί 

αππον1ϐγ Τ ἆο έλοςδο {ήπας, 

06ΟΠΑΡ. ΧΠ. 

ΑΝΡ Ίο Ὄοσαμ {ο 5ρθα]ς τιπίο 

ἴδια Ὦγ ραναδ1ο8, ΑΔ. οσρμαῦπ. ΠΟ 

Ῥίαπίοά α υἰπογανᾶ, απά ϱοῦ απ 

Ἰθάσο αροιιῦ δέ, ππᾶ ἀἱσσοῦ α ρίασο 

Τογ Όλο Ἰνἰπο-[αῦ, απ Ρα α{ονου, 
απ ού 1 οιιῦ {ο Πβραπάπαισῃ, απᾶ 

Ἰγουῦ 1Πίο α [1 οοΗ{ἨΥ. 

2 Απα αἱ ἴ]λο 6οβ5οη Ίο 5οηί {ο 

ἴιο Πιδραπά πιο α δουναπ, τ]αί Ίο 

πο Ὦς γοορίγο {91 ο ιδραπς- 

πηθι οἱ ειο {ηπ1{ οἳ {1ο γΙπογαντά. 

απβΕκ ΤΗΣ. 
Ν ΔΝ / ᾽ 9 

πρὸς ἑαυτοῦς, λέγοντες, ᾿Ρὰν 
3" .. ”Σ - 3 

εἴπωμεν, Ἡδ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, «Αι- 
- / ο 

ατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 
η] / » 

ὃ ἀλλ᾽ ἐὰν εἴπωμεν, Εξ ἀνθρώ- 
ο Ν / [τά 

πων; ἐφοβοῦντο τὸν λαὸν' απαν- 
λ 5 Ν / ” 

τες γὰρ εἶχον τὸν Ιωάννην, ὅτι 
5/ / 5 95  ] 

ὄντως προφήτης ἦν. καὶ ἄπο- 
/ / Φ - 

κριθέντες λέγουσι τῷ Ιησοῦ, 
3 , » - 

Ουκ οἴδαμεν. «Ιαὶ ὁ Γησοῦς 
/ ο Ν 

ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς Οὐδε 
Σ ΑΔ / ε -ν 3 / 3 / 

ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
ταῦτα ποιῶ. 

ΟΠΑΡ. ΧΠ. 

ΛΙ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν παρα- 
βολαῖς λέγειν, ᾿ Αμπελῶνα ἐφύ- 
τευσεν «ἄνθρωπος, καὶ περιέθηκε 
φραγμὸν, καὶ ὥρυξεν ὑπολήνιον, 
καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέ- 
δοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδή- 
μῆσε. ἀπέστειλε πρὸς 

τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, 
ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ 
τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελώνος: ὃ οἱ 

Ν 
και 

ΤΠΗΥΙΡΠΡ ΥΠΏΠΡΙΟΝ. 

αοαβοπθᾷ /αἴποπρ 1οπιβοἱνοΒ, 

βαγΊπαο, 1; πο β]ια]] βαγ, Ε1οἱη 

πθανον Ίιθ ση] καν, Πγ λοπ 
ἀἱᾷ γο πού Ῥο]οτο Πα Βαί 1{ 52 

πο δ]α]] αγ, «γοπι Ί1θη, Ἱ--- 

Ώιογ {οανοᾷ ἴἶιο Ῥοορίο; {ου αἲϊ 
πῃρο]ᾷ 2οἨἨ "{ο Ὦο Τοβ]1Υ α ῬΓο- 

Ρἰιοῦ. Απάᾶ ο απςποτοᾷ απά 

παϊᾳ {ο ο οβᾳς, «Νο ἆο ποί ποπ. 

Απιᾶ ἆοδας απβγογΊπο, δα Το 

Όνοιη, Νοἰί]ιου ἄο 1 {ο γοι ὮΥ 

πα απλο Ἰ ἆο ΊΌοδο 
ύππος. 

ΟΠΑΡ,. ΣΠ. 

ΑΝΡ Ἡοδ Ῥοραμ {ο βροαίς {ο 1 

Όλοι ὮΥ Ῥραχαβ]ο. "ΛΑ. πι 
Ῥιαπίοςά α νυἰπογατᾶ, απά 5οὐ α 

λοάσο αροις {, απά νάπς 5. 

Ὑ]ηο-γαῦ, απᾶ Ῥα1{ α ἴοπο), 
απά ]οί 1{ οί {ο Ἱςδραπάππση, 

απ] ἀγγοπί αργοαᾶ. Απά αἲ Πιο 2 

ΒΟ8ΡΟΝ, Ὦθ δοπί αι 5ου ναπ{ 1ο νο 

μαβραπάπιοῃ, παῦ Ὡς πηΙο]ιή 16- 

οοἶνο Ώοπι Ίο Ἱαβδραπάπιον 

οφ0πιυρ οὗ ο Οππ 0 οἱ νο γίηο- 

ς Ι «ρπιοης [λομιβο]νοβ:”. πρὸς ἕα 

Οαρῥο]], Ῥσομγ. 8ο (1, γ) 
19.1: 10 18. Ἰωαίο 20 114. 

αρηίνο αἰι” 

αυτοὺς. 

Ἀϊαιης 1 1 

» ἐξ 
κ «ἘΤΟΠ ππους” ἐξ ἀνθρώπων». 

αν. ἴπογ. [σανσοᾶ.” 
ε ΄ ῶα -- 

ἀνθρώπων,---ἐφοβοῦντο. 

Ὀ. Ίν.ν ο ομίο ουχ.” 1 ουίαη, 

Ῥο6ο ν, 00, ποίο, 

1 {ο1οιν {ιο ριποπαδίου οἳ Ὠ]οομιβο]ϐ, 
Το τοηιαγ]κς: 

πιοίσνη α]ῑ]κο, βαιπιδ]ο αἲ Ὠής οοηςέμποίΊοη. 

Χοβ]οΥ, Τ1ο«ηδοη, 

οἹ:, 9:58: 10126: 

μα Νοιις πο 8αΥΟΠΒ.᾽ 

] ἆ 
54 ΤΙΝ; 

ας Ον1σΕ, αποϊοπὲ απᾶ 
Ύγο Ίπανο Ίχογο απογο]γ | 12Η1. 

Του. Ν. Έ., 1ρον. 

ο Ἴγο ἆο ποῦ (που; οὐκ οἴδαμεν. 

γυῖς., ΔΤουῦ., Ίρνας,, Ῥοσα,  ποβοίπιας,”. Ὄο Ἠγοίίο, « ἨΓ{ν γ/ίεσειι 

ος μἱοή Βα]βίο, ΓΗ οἳ ΝοίοἩ μὶος,”'. ᾱ. Βν, απᾷ ΑΒ. Τ0γ., 
Ὀγνίας, 

4 Ίγο σα) ποῦ {ο]] "” Ὕναβ οορῖοᾶ Ἴνοπι 1) ζα]ο, 

ἄνθρωπος. 
Οαπιρῥοϊ!, Ὁμαυρο, Ὠἰσ]ς. 

Νο 5αρρ]οποπῦ ἵπ Β, Ὦν., Τήλου, Ώο Γοίίο, Βο]ρ., 3γ9., 

Εμῖς οιρρίοπισπὲ ονἱρμαίσα ἵπ 6ο “ απἰάαπ 

Όμαβρο, Ὠίο]ς., "οτι, 

- Ἡ. ον. Ν, 91η Ν», 

Ἐζομᾶ., ἸΥαἰκο[βο]ἆ, Ῥοσμγ, ἩΝ οξ]ογ, 

 (ογίαΐη . ἱδ ΑΠ ἩπΏΟοσβεαἳΥ ο1ρρίς- 

Ώπ απαοο]ιοΠ, Ὁγ Ἠηλο]ι νο Ἠναησο]ςί Ῥαφθος [εοια νο υσγὴ 
τὐογ οἱ ένο Ῥογέοῦς εροζοι οὗ, ἴο ο παναΊνο οἱ ναξ ἵνας σοἰᾷ,” 
5. τι, “ ος Ἱοπτηοβ ἢς οναἱσιαίομί 1ο Ῥοσρ]ο.” 

α α Ἠρ]ᾷ 7 εἶχον. 9ο Ῥραναᾗο], Μαέ, 91: 
Τι, Ἡ.  Ῥοομγ, Κομᾶ, 

δα {ο Ῥο χοα]1γ αν Ῥνορμοῦ”' (Ἰωάννην) ὅτι ὄντως προφήτης 

ἦν. Ἰου,, «(0 οἱ) {ο νο (γπ]γ α Ῥυοριοί” ο Ἰγακοί, Ίχας ἔ]ιο 

Ἰηη]ήνο ἡ {ο οι. Ἴμο νοµᾷσπο οἱ ο Ἡ, Ὑ. Ἱπίγοίποςς Ἡ 
ανοσ]ς Ιάΐοπι, ή σ]ι 15 ιού {π αοοονάαηοο πι οἱ) τσι ἰοφιισά{. 

ϱ, Επ ο ἆσαα ροιγ αγοίς ὁίό γοσ]πιοπῦ ρτορ]ιδία.”. Ὄντως ἵς τοη- 
ἀονοῦ ὮΥ. “ τουί1γ,” α5 πποςῦ ασοινα{ο]γ οχρνοξείης 15 εἰσαίἰσαίίοι, 
ἡιοισ] 16 ἵ6 ποῦ [ο ἵπ ἴιο Ἡ, Ὑ. Βο 1οῦ., Πά4σἱ, Δ.δ αμ 

αἱἰουπαίίνο γουσνῖις οἱ Ελῖς Ῥαδεασο, « λα Φοἳη ἵνα χου]!γ 
ρτορ]οαί,”. 8ο Ὠίαῖς. 

Ὁ 

20, ἔχουσε, “' ]ιο]ᾷ,” 

οἱ Ῥοζα, 

πής 18 αμ]{ουπι]γ οπιρ]ογοᾶ 3 ἴἶνο Ἱπηρου[οοῦ αὐὰ 
Βο ἸΨακοί, Οαπιρ., 

ρα ᾖμαι 
Ρον], ῥανῦ. οἳ “ {ο ἀἱσ, αὖ ἴμο Ῥιοβομί ίππο. 
ηνοια,, Ιζομᾶ., Μανάσσῖς (ἵ Τναμς. οἱ 919.) 

5 αρ, πίηο-ναξ;”. ὑπολήνιον,. Ναἷκοί., ἸοβίοΥ, Ὁλανρο, ο 

Ἰψοίία, “ οἵποῃ Κοῑῑο ενος”. Βε]ο., 6 οοπος Ὑ]ηρογδραίς:”. Βου., 

« Ώνο πηου-ναὖ οὗ απ ηο-ρτοςΣ.” Ίο ογίποσγαρΏγ Ίας Ίοπα Όσοι 
ομπησοᾶ {ποια ηο-αῦ ” (ο ϱ πηηο-ναἲ.” 

ἆ «που αργοας ;"' ἀπεδήμησε, Ἠου., Πάάσ]], Ιζεμᾶ., Οππ1ρ., 
"]οια. Ἐνοίδομ., “ ρεγεσίς Ρτο[οἴδεοΥ, αὖσον” 

5 ἁφοπιο οἱ ο παει” ἀπὸ τοῦ Καρποῦ. Τβοπη., “ 8ο1ο οἳ 
ιο Ῥριοᾶπσξ;”. ο Ἰγοίο, οἶποι. 1μοῖ]---νοη ἆοπ Ὦ ράομίοη 

Α/ἴθυ γοῦΏς οἱ γοσοίυζπρ, οἱο., ἀπὸ, Ὀο[ουο α ροπ{ΐνο, 6ΟΠΥΟΥΒ ιο 



ΤΠΠ αΟΡΡΗΗ ΔΟΟΟΠΡΙΝα Το ΜΛλΠΗΙ.- ΟΠΑΡ. ΧΙ. πο 

ΚΙΝ ΑΜΕΕ ΥΕΠΕΙΟΝ. 

ὃ Απά 1ο οαιισμύ ᾖΛέπι απᾶ 
Ῥοαῦ. Ἰήπι, απά δοπῦ ᾖύπο αΤαΥ 
οπιρίγ. 

4 Απᾶ ασαῖἩ Το 5θηύ τπ{ο (Ἴοπι 
αποίμος βουγαπῦ: απά αὖ ΕΙ {ου 
οαδύ ΒίοΠ6Β, απᾷ πγουπᾶσά ᾖνπο ἵπ 
1ο Ἰιθαᾶ, απά βοπύ ᾖΛάπυ αΑΥ 
ΒΙΙαΠΙο(ΙΠΙΥ Μαπά]οά. 

ὃ Απ ασαϊη Ἠο βοπῇ αποίπου ; 
απᾶ Ἠϊπι {ου Ἰ]]οά, απά πιαπΥ 
οὔμοις; Ῥθαίΐηπς 80Π16, απά ΚΙπο 
ΒΟΠ16. 

ὁ Ἠανίηπς γοῦ Ἰιογθίογο ο0πο 
80Η, 119 1νο]]-ρο]ονσᾶ, ιο βοπιῦ Ἰπι 
15ο ]α5ύ τιπ{ο {λοπι, δαγίπς, Τ116Υ 
π]] 1ογογθποο ΠΙΥ 80Η. 

Ἰ Ῥιαΐς ἴλορο Πιιδραπάππσοη σαᾷ 
4Π1οΠς λοθπιδο]νοδ, 1 ]ς 18 Ίο 
Παν; οοπιο, ]οῦ τις ΙΙ] 1η, απᾶ 
Ώιο ἠπβονίύαπος βλα11 ο οα0ς, 

δ Απᾶ ον {ἰοοι Ἰάπι, απᾶ 
]]εὰ ἠΐπο, απᾷ οαδῦ Απ οί οἱ ἴ]α 
γἰποτανά. 

9 Ἠμαί β]α]] Πονοίογο ἴἶιο ]ουά 
οἱ {1ο γΙπογανά ἆο 7 Πο π1]] οοπ1ο 
απά ἀοξδίτοΥ ιο Παβραπάπιου, απ 
1] ρἴνο Ίο υπογανά ταπίο 
οὔιοις. 

απΏπΙς ΤΕΣΤ. 
/ 3 ΔΑ 5). Ν 

δὲ λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν, καὶ 
.»./ / 4 Ν ΄ 
ἀπέστειλαν κενον. καὶ παλιν 
2 / ΔΝ ᾿ Δ 5/ 

ἀπέστειλε προς αὐτοὺς ἄλλον 
ο α / 

δοῦλον' κἀκεῖνον λιθοβολήσαν- 
3 / 

τες ἐκεφαλαίωσαν, καὶ ἀπέστει- 
9 / η] Ν / 

λαν ἠτιμωμένον. καὶ παλιν 
3/ ” / » - » / 

ἄλλον ἀπέστειλε' κἀκεινον ἄπε- 
λ 2/ 

κτειναν' καὶ πολλοὺς ἄλλους, 
Δ λ / Ν Ν» 

τοὺς μὲν δέροντες, τους δε ἄπο- 
/ 5 ιά ελ 

κτείνοντες. ᾗὃ ἔτι οὖν ἕνα υἱὸν 
ΔΝ . 3 / 

ἔχων ἀγαπητὸν αὐτοῦ, ἀπέστειλε 
ΔΝ Ν Ν / 

καὶ αὐτὸν πρὸς αὐτους ἔσχατον, 
/ 4 

λέγων, Ότι ἐντραπτσονται τον 
ε/ ο) Δ 

υἱόν µου. Ἰ ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ 
ο) Ν Ν ο ο / 

εἶπον πρὸς ἑαυτοὺς, Ότι οὗτὸς 
/ Α 

ἐστιν ὁ κληρονόμος δεῦτε, ἆπο- 
/ Ν νε ει 

κτείνωµεν αὐτὸν, καὶ ἡμῶν ἔσται 
ε / 8 ΔΝ { 

ή κληρονοµία. καὶ λαβοντες 
2 5 / Ν Γ / 

αὐτὸν ἀπέκτειναν, καὶ ἐξέβαλον 

ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. ) τί οὖν 
/ / α 3 ο 

ποιῆσει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; 
{ / ΔΝ 

ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γε- 
Δ / ΔΝ 2 . 

ωργους, Καὶ δώσει τον ἀμπελώνα 

ΤΡΥΙΡΡΕΡ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

γατᾶ, Απά Γὔιογ ἰοο]ς Λύπι, απᾶ 8 

Ῥοαί Ἱίπι, απᾶ βοπύ ΛΙπυ ΑΥΑΥ 

οπιρίγ, Απά ασαίπ Ίο βοηύ {ο 6 

Όιοπι αποΐ]ιου εουναπί: απά αἱ 

πι πογ οαδύ δίοποδ, απά 

πνουιπᾶοᾷ ᾖΛίπι π ο Ίσα, αιά 

5οηΐ Ἠ]πι αγ αγ 5απιοβΙΥ Παπᾶ- 

Ἰοᾷ. Απά ασαῖπ Ίο δοπῦ αποί]θυ, ὅ 

απά Ἰΐπι πο Ἰ]οᾶ; ἕαπά 

ΠΞΏΥ Οἱλουβ; ο] ὠλοηπι ιο 

Ῥοαῦ βοϊπιο απά Ἰά]οᾶ 8οιπο. 
“Ῥμουοίοτο Ἱανῖηο γοῦ 916 80Η, 6 

Ἰμἱ5 Ῥο]ογνθά, Ίο 5οπύ Ἱήπι αἶδο 

ο ἔμοιη ]αρΐ, δαγίηο, Τ]1ογ τν] 
ΥΟΥΟΘΙΟΠΟΟ ΙΗΥ 60Η. ἨῬιῦ ἴμοδο Ἰ 

Ἰςραπάιποι δαἷᾳ απποπσ {1οπ1- 

βο]νος, μας 15 ο Ἰμοῖν, οοπΏθ 
1οἱ τις 16111 Ἰήπα, απά. νο Ἰη]ου1{- 

αποο ΧΙ] Ῥο οἳ1δ. Απά Ώιογ 8 

{οοῖς Ἰπι απᾷ Ἰ«]οά ᾖΐπι, απά 

οαδύ ἠῖπυ οπῦ οἳ ἴ]ιο νιπογατά. 
μα Ὠιονθίουο Πν]]] ιο ]ονά ϱ 

οἳ μο γἰπογαγᾷ 4ο Πο πΠ] 

οοπ1ο απά ἁθδίνογ 1ο Ππβραπά- 

Ί1ΟΗ, "απ ρἶγο ὑο γΙπογατᾷ {ο 

Ἰάρα ]ιαῦ α ρατί οἱ ύμο ὑίης ἶ6 τοσοίνοᾶ; τὶς οὐ τὶ ποοαδαζ. Ῥοΐπς 
απ(]οισίοσί. Βαΐδ. 2185, ὅ. ο. 1 ἴἶνο Ἠαςί, τοπῦ 16 ποῦ ραἱᾷ {η 

ΠΙΟΠΘΥ, ας ἵν πιά. Ἔλο Ῥνορν]οίου τοσρίνος απ, ρογίοη οἱ ἔ]ιο 
Ῥτοῦασο, {ου {ιο κο οἳ ἐμο Ἰαπᾶ. Ἔ]ο ρανα]]ο], Μαξ, 21 : 84, 

Λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ, βιοπ]ᾶ Ὦο τοπᾶσταί, {ο γοσείνο ]ς 
Πας 8ο Ἰγακοί, Μαϊί, 21 154.. οσο ἙῬ]οοπιί, (Ν. Τε, ἴν ᾖοεο.) 
Βιο] Ῥ]αθθς 5 “Το ἴα]κο οὐ {ο χοροίνο οἱ,” ἐοιισ]ν να Πατ]σο] 
Ὦ}. Ἱποαη5 οἱ ο Ὦ, Ἡν, απο πονογ{ο]οςς νοἱαίίοης οἳ οας 1ᾷΐοπι, 

απᾶ Ἠαγο ηογοΥ Ώου 5ο “ πα ανα Ιροὰρ’ α5 {ο ασ ΙἱΥὸ ΘΗΥ ΟΠΊΓΟΠΟΥ 
Ἰὰ οοπγοιξαζίοη, οἳ Ὑηδίης, τη αἲ 8αο] οπδος “ρανῦ’ ου “Ῥοι- 
Πο ” ε]ιοι]ά Ῥο ρ]ασοά αἴίοι {ιο γοι». 

Γ Ώιθγ ἰοοῖςς” Λαβόντε. ο Υ. 8. ἍὝποβίογ, Ἡαἰοβο]ᾶ, 
Ὁματρο, Φ86ἨΥ. ο Ὑψοίίέο, « παμπιου.”. « Οαπσ]ί  Ἱπιρ]ίος Ενας 
Ώνο εογγαπῦ ας αὐἰοπιρίσά {ο ερεαρο. 

ΣΑ βοπσοο]οπ 18 Ῥ]ασοᾶ α[ἴου «« Ιᾳ]]οῦ  ἵ οοη{ουπηί ἐν γη 1 ἐ]νο 

{οχύ, κἀκεῖνον ἀπέμτειναν' ο ὙΓαβ]οΥ, μαυρο, Οαππρῥοϊ]. Το 
10, Ὑ. οἱ 1611. Ῥ]ασσξ α οοἶοι α[ἴου « Ἰκ]σί.”.  Βο Ἰγμάα]ο, ΟΥ πη- 
π1ο, θηονα, Π]ιοῖπις, 3Ν αἷκοί, 

ἃ αϱ[ μ]οηι ιο Ῥοιξ 6οπ1θ απά Ι]οῇ εοπιο;”. τοὺς μὲν δέ- 

ῥο2τες, τοὺς δὲ ἀποκτείνοντει. ναπιπαίσα] Ῥνορνϊοίγ ἀσπιαμᾶς 
Οής αρρ]οπιοπ6 απά ιο χοπάστίης οἳ 11ο ραγαῖριος ὮΥ Πηϊία 

τοι». Ἰαἷκοί, “ οἳ πιαπΥ οἱ]αγ, βΟΠΊΟ {μογ Ῥοα8, απᾶ 5οπιθ 11ιοΥ 

του; Οαπιρ., ' απᾶ οἳ ΠΙΦΗΥ πποχο μα ]χο ϱοηῦ, βοπιο 167 νοαί, 

αλά 6οπιο {1ογ Ἰῑ]]οᾶ ; 3 χοτη., “βοπ1ο οἱ {οτι ἴλ1ογ Ἠσαί, αι 
βοπιο οΓ ἐ]ῑοπι {μου σα. ρου. ας Πής θαρρ]οπιοηέ, “ [6 ]ο8 
οπα]οβ] ἆ πποῬ ἀοιοη ἆο σο]ρεΒ, ὶ ὁ οἴνορ πιαίανου.”. ο Βασγ, 
κᾷο Ῥ]θίουνς (ιο ει" ονύοίία οπδιαίο, ς Ῥαὐοτοηύ 168 118, θὐ 
ἰπεγοπύ 165 απἰνορ. Β. Ἑν., “ ἀοπί 18 ἀέοματόνομέ ἀθ Υορος 168 
απβ, οἱ θογοηί Ίο. απίγος. ῬΒοα]ρ., “ [νααν να] 1] ἆθ εοιππιίσο 
ΒΊοοβΟΠ, οπζο 5οπηπι]σο ἀοοᾶση Όοιππρ. Μαίν, 2ἱ : 94--060. 

{τα Τ]ιοιοίογο :. Οὖν. 8ο Όμαχρο, Ναἰκοβο]ά, “«Ἠουσονον,” 
Τ]Ι5 18 {ιο παίιγαἰ αγγαμοοπιθπύ ο{ 1ο 5οπίσηςυ. 

} μίς Ῥο]ονοά ;. ἀγαπητὸν αὐτοῦ. ἸΝακοί, Ῥοοιγ, Του. 
Μοηί,, Ένας. Ῥσσα, “ ἀΠοσίαπι δαππα ΤΠ] α]οοίίνο ἵ8 τει] 

τοπάσνοά {ις ἵη νο Ὦ. Ὑ. Το σα]γ 1ηρ, ἐαηδ]αίοις {οηογγοά 
νο ὁ ο] βΒΙπΙΙΙΗ ο 11ο γι]ς, 

κ ΥΠ Ῥο:”. ἔσται. νοβδίογ, Οαπιρροῖ!, ἨΓα]κοί., Θ]άχρο, Ῥο 
ΟΥ, Του, 

1 γ]]---ᾗο ς”. ποιήσε. Ἰοπά, ΜΓοδίοΥ, Ἰπακοί, ΟαπηρΏο!), 
Ὀμαχρο, Τ11οπήςοῦ, ίοῖς,, Ὦοσμγ. “Βαν ας αἩ ααχΙ]ίανγ, Ίους 

Ῥνθβοηίς απ ἰάοα, υΥλίσ] {5 πού {οιιπᾷ ἴπ ἔ]ο {οχί,-- π]ναῦ οὐ θ 
4ος” . 

π «οθπᾷ νο. Απ ρίνο” ἵ6 οοαρ]οᾶ {ο « πΥΠ ἁορίτογ;” έια 
απα]ατΥ. εἰοι]ά ποῦ Ῥο γοροαίοᾶ; ποιο Ὀοῖηρ πο οπιρ]ιαδί, ο 
ζομά,, ἨΓα]κοί, Οαπ1ρ., ΓΣ 8οΣ. 



δ0 ΤΗΠ ἀΟΡΡΕΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΜΑΕΙ.--ΟΗΑΡ. ΧΙΙ. 

ΚΙΝ σΑΜΗΘ) ΥΕΠΕΙΟΝ. 

10 Απά Ίανο το ποῖ τοαά ὑής 

βοηρέατο; Τα βίοπο γή]. ἴ]ο 

Ῥαϊ]άους το]οσίοά {8 Ῥοσοπιο Ίο 
Ἠοαά οἳ ἴ]ο ΥΠΟ : 

11 Τ]ήΒ Ίνα ἴλλο Πονῷς ἀοίπα, 
απ 16 16 πια νο]]οιβ 1π οι» ογος2 

13 Απᾶ Όπογ βοιισ]ιέ {ο Ία7 Ἱο]ά 

οα πι, ναί {οαχθὰ {ο Ῥοορίο; 

{ου νου Ίπποι ἠιαῦ Ἰχο Ίιαά 5ροίκοι 

Όιο ραναὈ]ο ασαἰποῦ οι: απᾶ 

91ου ος 1άπι, απά γγοπί {οὶν 

γΓαΥ. 
18 Απᾶ [ου 5οπᾶ τιπίο 11η 

οοτίαϊπ οί ἴ]ο Ὦ]ιαγίδοο», απᾶ ο 

Όλο Ἡσνγοάϊαης, ἴο ουὔο]ι Ἱήπα ἵπ. Λὲς 

πογζς. 

14 Απάᾶ ποπ Όπου Ίγουο 90119, 
Ώιογ βαΥ απίο Ἠϊη, Ἀαδίου, πο 

που Όιαῦ Όπου ατί ας, αιά 
οαχοδῦ {0Υ πο ππαπ: {0} {λοιι 16- 

ρατζοδί ποῦ {ιο Ῥουδοη ο{ 11ο, Ῥτὗ 

{αασ]οςδί ο παγ οἱ αοᾶ 11 ἐπί: 

15 ἵἡ Ιαγν{α] {ο σἶτο ριιίο {ο Ο6- 

βαῦ, οἱ ποῦ ὃ 

16 μα] πο ρἶνο, οἱ θα] το 

ποῦ νο Ῥπί Ίο, Κποπίησ {]ιοίν 
Ἠγροονίδγ, δαὶᾷ απίο οι, αγ 
Ίοπιρί γο πιο Ῥη]πο 119 ο ῬΟΠΗΥ, 
Ἠναῦ 1 πιαγ 56ο 24. 

16 Απά ιο Ῥτοιο]ή δέ. Απᾶ 

απΠΕΚ ΤΏΧΤ, 
3/ νι Δ Δ 
ἄλλοι». Ἰ Οὐδὲ τὴν γραφὴν 

/ 5 / { Ὁ 

ταύτην ἀνέγνωτε; «4ίδον, ὃν 
ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, 

. / Ν 

οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλην γω- 
Δ 

νία. Ἡ παρὰ Κυρίου ἐγένετο 
ιο 3 Ν 

αὕτη, καὶ ἐστι θαυμαστὴ ἐν 
Αν - / 

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. ᾖἵ Καὶ ἐξζή- 
Ν ο) / 

τουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβή- 
Ν ο) 5) Δ 

θησαν τὸν ὄχλον' «ἔγνωσαν γὰρ 
ο 

ότι προς αὐτους την παραβολην 
3 Νο δα . 

εἶπε' καὶ ἀφέντες αυτον ἁπῆλ- 
θον. 

ρ Ν 

19 Ἰαὶ ἀποστέλλουσι πρὸς αὐ- 
/ Αα - 

τὸν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν 
ε - ο ΔΑ ι / 

ΠΗρωδιανῶν, ἵνα αὐτον ἀγρεύσω- 
/ 14 ε κ. 5 / / 

σι λογω. οἱ δε ἐλθοντες λέ- 
γουσιν αὐτῷ, ιδάσκαλε, οἴδα- 

ο 2 Ν ω Ν 3 / 

µεν ὅτι ἀληθης εἰ, καὶ οὐ µέλει 
Ν » / 9 Δ / 

σοι περὶ οὐδενος' οὐ γαρ βλέπεις 
᾿ / 3 ή ” 532 

εἰς πρὀσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ' ἐπ 
Ν Ν ο] - 

ἀληθείας τῆν ὁδον τοῦ Θεοῦ δι- 
/ / .ν / 

δάσκει». ἐἔξεστι κῆνσον «Καί- 
ΑΔ 3/ 15 ο Ἀ 

σαρι δοῦναι η οὗ; δώμεν, ἢ 
Χ . « Ν ΝΔ Αν 

μὴ δῶμεν; Ο δε εἰδῶς αὐτῶν 
Ν ο / ῳ ο 

τὴν ὑποκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, 1 
/ / / / 

µε πειράζετε; Φφέρετέ µοι δηνά- 
ο, 3/ 16 ε ν ο” 

ριον, ἵνα ἴδω. Οἱ δε ἤνεγκαν. 

ΠΠΥΙΑΠΡ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

οὔ]ιθιθ. "Ἠαγνο Υο οποῦ οσοι 10 

τους 0μ]5 οπἱρίανο: Τ]ιο δίοπο, 

πο] Ίο ἸῬαϊ]άςις το]θοίθά, 

ρα] Όσσσππο αἴλλο ο]]ο[ οοΓΠΟΓ- 

δέοτιες ἐς στης ιο Τιους”ς ἀοίπς 11 

απά 15 15 "φομ θν{α] ἵη οἳτ 6γοςτ 

Απά {16Υ 5οτςἩή {ο "]αγ ο]ᾶ οἳ 12 

πλ, Ῥα6 {οαγοᾷ {ο ουονά; 1ου 

ὕπογ Ιουν {αῦ ιο Ἰαά 5ρο]κεη 

ύπο ραταρ]ο ασαἰηδί ᾖλθπι; απᾶ 

Ώιαγ 1ο[5 Ἠ]πι απᾶ ποπί ανα}. 

Απά Πιο βομᾶ {ο Ἠ]πι "δοιηο οἱ 18 

Όιο Ῥματίδοςς, αᾷ οἱ ὧιο Τογο- 

ἀἶαμς, {ο οαίοῖι Ιήπι "Όγ {α]ς, 

Απά "μου {1ο 68116, {λ6γ 8αΥ 

{ο 11η, «Ἔδασλον, τν ουν ια 

μοι ατο Ότο, απ σατοδί {ου 

πο 916, {ΟΥ έλοι τοσανἆθρύ πού 

(ο Ῥού8δοή. οἱ Ίποι, Ῥα6 ἐθασ]ιοςί 

ὕμο Ίναγ ο{ ἀοά {η αι: 18 16 

Ιαν {α] {ο σἶνο ϊριιίο {ο Οσοραυ, 

ον πού; ΦΙα]] νο σἶνο οἳ δ]ια]]. 

πο πού οἶνοῖ Ῥαἱ Ἠο, Ιπογῖης 

Ὠιαῖυ Ἠγροσν5Υ, ραϊά {ο {Ἴοπι, 

ΣΊΝΊΥ 4ο γο 3 πιο Ῥτῖπο 1Ο ἃ 

ΡοπΏΥ, μαί Τ πιαΥ 5ος 1. Απᾶ 

Ώιογ Ῥτουρ]ό έ. Απά ο ραἲζ 

14 

γι στι 

 α Απᾶ ” 16 ππαπζ]οχίσοί. ἸΝοῦ οπιρ]ογεᾶᾷ ὮΥ Οαπιρῥοί!, Υαἱρ., το ϱγ {αᾗς,” Λόνῳ. πομῖα ἀαίϊνο ἶ9 ἱηδωιπησοπία. Τη ο 

Ένας. Ῥσσα, Οαδία]., 1ρου., 8. 10), Ώο Ἰοίίο, 

ο “ποῦ ϱΥΟῦ ; Το. (ὄν γδο), Ἰοβίογ. ο ἸΝοίίο, 

πῖοιό οἱηπηαί ς ῬΏνοίβο]., πο φάθι, πιαχῖπαο ϱἱ ἵπ Πιοβῖο ου- 
ἴοπο ρουήἑαν ο (8. Υ)) 1 σου. 11 14, 

σοο οι. 1. : 98, ποίς, 

4 «ῑῑο ομίεξ ο0ΓΠΟ-δίοησ,” κεφαλὴὺν γωνία. Το). (ἄκρο- 
γοναιοῖς), “ εφαλὴν ( δι ΤΕ. 1181 29) ο[ος ποί {ο ἴἶιο 

Ἰμσ]ισσί Ῥοϊπό οἱ οορίπς, Ὀιῦ {ο ἴ]νο Ίσα οἳ Ππείοη οἱ Ί]ιο ἴννο 
γα]ὶς οἳ α Ῥιή]άης.᾽. Τμο βαρρ]οπιοηῦ “ σἱοπο”" 18 {αἶκοι [νοπι ἴλμο 
Ἡ, Ὑ. οἳ 8. 1186 : 22. 

τα γγοπᾷστ[α] ς  ἠλαυμαστὴ. Ἰοπᾶ. 9ος, Ἰαἰκοί, Ὁπατρο, 

Τήνοιπ. “' ἈΤαννο]οιις ”” 18 οὐσο]οίο, 

. ὁΊωγ Ἰο]ά οἱ Βου οἱ. ἃ : 91, ποῖο, 

ὙΤα]κοί,, Ὁμαῖρο, ΝοβΙοΥ. Θσο 

οὐδὲ, 

5 «μα Ῥοσοιιο;”. ἐγενῄθη. 

: ποηῦ απαγ1”. ἀπῆλθον, 
ο. 11 : 4, ποίο. 

« «ΡΟΠΙΟ 1” τιναρ. ὙΝακοί, Ῥβανρο, Ὠ]οις. Βο οἴίο 1 Ν. Τ. 

Ρανα][α!, Ναί. 22 110, ἐν λόγῳ ἵ τονᾶσισᾶ (10. Ὑ.} τη μέ ἑαλῑς,” 
Ὅσο Ἠοῦ. (Λόγος) Νο Δαρρἰοηοπί αἲο ἨΘΟΟΡΕΑΙΥ 0 {ία 
νογᾷ, 1ῃ ιο Ῥαβεασο Ῥο[ονο 1δ. 1ὑσβολο 1οπιατ](5: “Ῥοεζα ορίίο- 

ηοπι {οοίὃ οχρ]ἱοαμό{ αιιῦ τέ α.ώπι 8110 ἐπικίὰ ἱαπέζιηι 861ΠΟΠΟ 6άΥΟΗ- 
ἐω από τὲ σπι {ροίις (1. ο, 2051) Τ68ΡΟΠ5Ο οἶγοιπιυοηίγοηί. «Αἲ 
{οχίία Ἱπίουρνσίαζίο πηίσο γονα οδὺ: αἱ οἵη οἰγουπηγοπίτεηύ οο]]ο- 
ᾳαἱρι”' 

Να Ίου {ιο οππιθ 1. ἐλθόντε. ΤΙΟΠΙΟΗ, Όσο ο]. 1: 58, 

ποίο. "5 ανοιά ἶ5 τοπᾶσγοᾶ οἶμον ὮΥ α ρανἠλοίρίο οἳ πἩ αοἰῖύε 

ἠπίγαπκίέέυο γοις, 1 ιο γαυσίους οἱ Ιου, Ἰαδίογ, Ὑμαἰκοβο]ά, 

Οαπαρῦο]!, Ώο Ἠλοίίο, Ὠοιρ. Τῆιο Ὑπὶς. Ίας “ νουἱδηίος ; ”. Ἐνσβ, 
αι Ώσσα, “ γαιἱεςομθ.” 

Όσο οι, 4: 58, ποίο, 

Όσο σι. 2: 23, ποίο, 

κ « Πρρρ]ου,” 

Σ ««Ἡο 0ΠΟ;᾽’ οὐδενόρ. 

« «ῃΥ ᾖο γο Ώγ πιοῇ”. Τί µε πειράξετε; ορ οἳ, 1 115, 

πούς, λαοί, ΤΗΥ απο ο Ὀγγίηρ πιοὮ”. ο Τμοπη. 



ΤΗΕ 6σΟΡΡΗΒΗ ΑΟΟΟΒΡΙΝα Το ΜΛΗΙΚ. ΟΠΑΡ. ΣΤ. δι 

ΚΙΝα ΖΑΜΗΡΡ) ΥΠΠΡΙΟΝ. 

πο δαϊδ] τιπύο {λοπι, 1ορο ἐς ἠ]ιί5 

ππασο απά βαρουβοήροι  Απᾶ 

Ώιογ 5αἱᾳ τιπίο Ἠΐππ, Οαβαν]ς. 
1Τ Απά 16515 απθγγονίης, ραἱᾷ 

ππίο ἴλοπι, Ώθπᾶον {ο Οοραν Ί]ιο 

ᾖησςθ λαῦ αν Οοβαί”5, απ ἰο 

ἀοά ἴλο ἠήησς {μα αἲο οᾖ”. 

Απ {Ίνογ πιαχΥθ]]οᾷ αὖ Ἠήτη. 

18 οι οοιπο απίο Ἠϊπι {1ο 

Φαάποσος, νο βαΥ ἴμθιο ἶ5 πο 

γ0βΙΙΥ6ΟΊΟ ; απ 1116Υ αθ]κοᾶ Ἠϊπη, 

βαγίπο, 

19 Μαβίου, ῬΜοβοβ πτοίο απίο 

πδ, 1 α πας Ῥτούμιον ἀἴο, απᾶ 

Ίσανο ᾖὶς [ο δο]ηπά ᾖὖπι απιὰ 

Ίσανο πο οΙ]άνθη, ὁναί μὶς Ῥτού]ιου 

β]ιου]ᾷ ἰπ]ο 6 αν1{ο, ανά χαΐδο πρ 

5θοᾷ π{έο 5 Ῥτοί]ου. 

20 Νου, {ἴλονο που 86Υ6Η 

ρτοίἩνου:. απᾶ ἴμο νο Ίοο]ς α 

πιο, απᾶ ἁγίπο 100 πο 5οοᾶ. 

21 Διά ἴμο βοοοπᾷ ἰοοἷς Ίου, 

σπΏπκ ΤΕΣΤ. 
/ ο) / Ν 

Καὶ λέγει αὐτοῖς, Ί ἴνος ἡ εἰκὼν 
9 ὃν ς 5 / : ονἱ 34 

αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφη; Οἱ δε εἰ- 
πον αὐτῷ, Καίΐσαρο. ᾖἹ «Καὶ 
» ΔΝ ε 5 - ο ᾿ 

ἀποκριθεὶς ὁ Ιησοῦς εἶπεν αὐ- 
ο / 

τοῖς, ᾿Απόδοτε τὰ «ἸἈαίσαρος 
Ἰαΐσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ 

ο 3 / [ή 

Θεῷ. Καὶ ἐθαύμασαν ἐπ᾽ αὐτῷ. 
/ . 

18 αὶ ἔρχονται Ζαδδουκαῖοι 
πρὸς αὐτὸν, οἵτινεο λέγουσιν ἆ ἀνά- 
στασιν μὴ εἶναι". καὶ ἐπηρώτησαν 
αὐτὸν, λέγοντες, Ὦ Διδάσκαλε, 

ο / « / 

Λήωσῆς ἐγραψεν ἡμῖν, ὅτι ἐάν 
5 Ν 5 / 9 

τινος άδελφος ἀποθάνῃ, καὶ κατα” 
λίπῃ γυναίκα, καὶ τέκνα μη άφῃ, 
ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ» καὶ ἐξαναστή- 
σῃ σπέρµα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ: 
3 ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν" καὶ ὁ 
πρῶτος ἔλαβε γυναῖκα, καὶ ἆπο- 

/ [ιά 

θνῄσκων οὐκ ἀφῆκε σπέρμα" 
91 Νε / 2). 9. Δ 

καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτην, 

ΠΕΥΙΡΠΡ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

{ο έλοπι, «Ἰ7]οδο ἴπιαρο αιιᾶ {π- 

βοηϊρίίοη {95 μὴα Απά λογ 5αἷά 
{ο Πήπῃ, Όρρατ”5, Απ 6σοδας απ- 

βπογΊηρ,, εαἱᾶ ο (Ποπ, Ἠσοπάου 

{ο Όσρα ο ἠήπρς σπῖο] 4χο 

06βα1”ς, απᾶ {ο ἄοά πο (ηρσα 

πἨ]ολ αγο ο). Απά αγ 

Ὑγοπᾶσγθά αἲ Ἠϊππ, Απᾶ {ογο 

οοπιθ {ο πι εβαἀᾶιισοσοθς, Ίπ]ιο 

ΡαΥ μονο ἵβ πο τοβαυτοσῦίοη; 

απᾶ 1μ6γ αξ]κοά πι, δαγίπς, 

«Ἠρασμον, «Μορος Ἱγοίο ἔᾖε {ου 

18, ΤΠ ο τπαπ/5 Ῥτοίμον «5λοι]ᾷ 

ἀἱ6, απᾷ Ίοαγο ἕα {ο Ῥομίπά 

Ἠΐπι, απᾷ Ίοανο πο ομ]άνοι, Ενα 

5 Ῥνοί]ιου Εοι]ά ἰαίζο Ἠ]5 πη]{ο 

απά ταΐδο πρ Νοββριίαρ {ου Ἠ]5 

Ῥνούίπου.  'Τπθιο ποτο 56ΥΟΠ 

Ῥτοίπτοη; απᾶ ο Πεδὺ ἴοοῖς α 
πνίίο, απ ἁγίηρ Ιου πο τοῇ- 

Γδριίηςο. Απά ο β6οοοπᾷ {οοῖς 51 

πα Ἕγμοςδο ἵπιασο απ Ἰηδουϊρθίου {5 μἱ5 13 
οτζου οἱ ιο γνοιὰς η ου Ἱππσπασο, 9ο ΤΠοΙΞΟΝ. 

ΤΗϊρ 15 ο παβανα] 

Ἐπιγραφή 
Ὁμαγρο, ΟαπιρΏο]], Ὠίσ]ς,, 
«οὖν Ἠείὺ ν 9. Ἐν  ππο {πιο Ῥο]ρ, “σοι η] . Ἴρου, 

Ἐλοπι., αἱ Ἱπνο “αν πνἰ{θ.  Ὄο Ἰοίίο, 

18 χουάστος ““ Ἰηδουρίίου 45 εἰσπί(γίης ππονᾷς οὐσγαγσᾶ, δἰαηραί, 
οἱ πι ἴθη ο αΠΥ βαὈβίπποο, ἸΝουςίου. ο Ἰζομήνίας, ΊΝοδίογ, 
Ὑγοιαί,, Οαπιρῥε], ΘΠατρο, Ὠϊσ]ς., Τποπι,, Ῥοςῇγ, Ποῦ. 

Ρα {1ο γνοπογοᾶ ;’ ἐδαύμασαν, Ιου. ἨΝ π]κοί,, 
Φοο οἱ. ὃ : 20, ποῖο. 

5“ Ὀαήάᾷπορος,  Σαδδουκαῖοι. Ἴμο ανοῖο οἳ ἐἶιο 10, Ὑ. ἶ5 
βπροιβασᾶς. 16 18 ποῦ πςοᾷ ΡΥ οσο, βµαιρο, Οαπιρῥο], Του. 
Νο ατίῖο]ο ἵπ ο ψούίο, 

ἆ ο Τοαρῃον”. ορ οἩ. 4 : 28, ποίο, 

5 4 ἼΤοεςς Ἡγοίο μα [ου πςς” λζωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν. Τίς 
Βοπίοποσο 16 ο]μρίίσα]. Τη οἳ. 10 τ ὃ, ένο οἰέρείς ἶ εαρρίίσα, (1{ω- 

σῇε--) ἔγραψεν» ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην. Ἠου. (γράφω) 1ο- 
πατ]ςς: Γράφει» ἐντολήν τενι, ἰο ορ ίο α εοπιπιαπεπιοὲ ἰο οἱ 

103 ΔΗΥ 9Η0--- ΜΗ] ἐντολήν ἠπιρμ]ος ἡΓαν]ς 19 1 19, Τλήκο 20 1280) 
Ῥντοϊκο]ησίᾶου, “' ἠ[σνίς ργαοῦρίο, ϱγαδεγίνο τωνέ, ιο ΡΡοποΗ 
ἐς Ίας Ῥουι ομαρ]ογοᾶ ας {ο διρρ]σηισηϊ, Ἰηδίοιᾷ οἱ ἴλιο οπδίνο 
Ῥήαβο “ {λμ οοπιπιαπάπισπἰν’ 18 νο τοπζονἙ πηἰπᾶ πα θΙγα]]γ το[ονς 
16 {ο 11ο Ίπησαπσο ο) {1ο ῥγοσορί, γ]ο] {ο]ἱουνς, 1Τὲ 15 ἀοβίγαδ]ο 
{ο αἷπι πῄ οοποΐβοπρθς, οήογου α βαρρ]οπποπῦ ἵ5 οπρὶογσᾶ, 
ημῖν 16 ιο ἀαέέυιι οοπιπιοάἰ, ὦπᾶ 16 Ῥνοροι]/ νοπᾷσγοᾶ ΕΥ “ [ου 
πδ Θο ΤΠοπῃ. 

{ αβ]ιου]ά ἀῑο ΤΙ [ουπ οἳ ἐἶιο νο αοοονᾶς Πί ουν 
Ριοβοπύ ταδιι ἰοφτιεπαἑ, 

ὅ σα ψ]ος” γυνατῖκα. Ἴ]ογο ἵβ πο ᾳοοᾷ Υσαδοπ [ου ἀογίαίηρ 
ᾗιοπι ιο ἰοχί απά Ἰηβογήης “ ᾖδ  Ῥοσ]γ, Ιοπᾶνίοίς, ΤΝ αἷοῖ, 

Οαπιρῥεῇ. 

α (άσ]αχο) παίσου, 

δα οΠεργ]ὴς σπέρμα. Ἰομᾶ,. Οαδία]ίο,  Ῥτο]οπι ;”. Θ.Τν., 
Ῥοβίόν(ό ;”. Ἠοῦ., “ Ὁγ πιοίοποπιγ εἰμ]άγεν, ο[σργήις ,. Ὠτοί- 

βο]οίᾶος, ““ Πγοἷσ'. “ Οβρνίας ” 16 οπιρ]ογοά ἵα ιο Ἠ. Ύ., 6. ϱ., 
ῦοῦ 2ἱ 168. Ίκα. 44: 8 61 :9. 

ἕ α[ος Ἰὴς Ῥγού]ιθν |”. τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. Ἴποππδοῦ, ΈΤ]θεο 
ομ]άνοι ντο τεραι]οἳ ας ἴῑο οΠδρυίης οἱ νο ἀθοσαξοά Ὀτοίμου, 
10 16 α «αυ οοπιπποάἑ, - Του” 18 ποιο ποοαγαίο αι “ {οι 
Όσο Ὠομί. 25 : 6-10. 

} Κον νηήσ] οοσνς {η ιο Ἡ. Ὑ., 19 ἀγορρθᾶ αδ ϱαρογΠαοιβ, 

Έπονο Ῥοΐπο ποὐλίης ἵπ ἴμα {οχῦ, ΠΟΥ απγ οπἰφεπέῖα {οσί, ἸΥπίο]ι ἆο- 
παπι] 0. Τ]ιο ραναᾖαὶ, λΤαίδ. 22 1 25, Ίας δὲ, ππᾶ ]ωι]κο 20 : 29, 

οὖν, Νίο] πια Όο τορναβοπίο Ὁγ “πουν, αξ α οοπίήπιιαίίνο. Ῥαέ 

Νο 110 πού πνανοηίσα ἵπ οἰγίης {ο ἔἶο Ἠναησο]είϐ απ αΡρεαταπορ 
οἳ αγοπίου ἸδύΠΟΠΥ αν λα ρτοδοπίο] Ὦγ 1ο Ἱπερίτοά {οχί. 

γπβα]ο απᾶ Οναήπιον, “λογο νους, οἱο. Έ]ο σοπονα {πίτο- 

4ος ο επρρ]οπιοπό « ἐἰιογοίουοι”. τυλίοι ἵνα ἴακονα [οπι ἰμο 
6 ργσο” οἳ {11ο Ὑπ]σαίο, Ἐναρπιας, Οασίαι., ' Βορίοπι Γγαΐχο8 {10- 

υπη ο”. ἈΤοηί,,  Βορίοπι [αΐνος οναπί ;” 1μο5,  Ἐαδ]α αἰοίθ Ἱπου- 

πΊΦΠΟΡ;’ οἱο. ιο τοαάῖησ οἳ ιο Ἠ]πονίν, ἑπτὰ οὖν, π]ήολ 18 ος 

πο παζλοχ]ζγ, πιαΥ οχρ]αία πο τοπᾶοιίπρ αποἰθᾷ {τοπι ο Ὑ α]ραίᾳ, 
Όσο Ἰδολομᾶ, (ἡι Ἴοσο). “ΝΟΥ” 18 ἀτορροᾶ Ὦν ὙΓαρίσυ, ὤπατρο, 

ΡΟΟΛΥ. 

κ «οῇρήμο,” Όου ν, 19, ποίο, 



ΤΗΝ ἀΟ0ΟΡΡΗΙ ΑοοοιμΙνα ΤΟ ΜΑἘΙ.- ΟΠΑΡ. ΧΙ. 

ΚΙΝΑ ΑΜΠΒ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

απά ἀἱοῦ, ποϊὔ]ου 1ο[ῇ Ίο αΏΥ βοοά : 
απά ιο ἠήνᾷ Π]κογίςο, 

22 Απᾶ ἴπο βονοι λα Ίου, απά 
Ἰο[ί πο βοοᾷ : Ια5ΐ οἱ αἲ] ιο πγοιηα 
ἀϊθά αἱρο, 

25 Τπ ιο τοβιγγοσίοη 11οιθ- 
{9Υ6, πνθη {Που εἰια]1 τδο, π]ιοβο 
νγΙ[ο εΊια]] 5ο Ῥο οὗ έλλοπι Ὦ. {09 ἔῑια 
ΒογοἩ Πας Ίου {ο πηῖ{ο, 

24 Απᾶ ὅΦοδι6 απβγονίησ, δαἱᾷ 
ππίο ἴ]λοπ, Ὦο Υο ποῦ {]λονοίογθ 
ΟΥ, Ὦοοπιβο γο Ίσου ποῦ ἴθ 
Βοηρύαν6Β, ποϊ(μου {1ο ροπου οἱ 
αοά 2 

35 Του π]ιοη Ί1ογ εἶια]] τῖδο 
{οτι ἴλο ἆσαᾶ, νου ποίἴ]ου π]αν- 
1Υ, ΠΟΥ 9109 βἴνου ἵπ 1παπίασο; 
ραΐ αγο α5 {ο απροἷς πο] ας 1η 
Ὥρδαγοη, 

30 Απά α5 Ἰοιο]ήπσ {ιο ἀναᾶ, 
Όιαῦ που τ]δο; Ίαγο Υο ποῦ τοαά 
ἵπ ο Ῥοο]ς οἳ ἨΜοβος, ουν Ίη ο 
Ῥηςί (ο βΡραχο τπ{ο ήπι, βαγίπα, 
1 απυ ιο σοἆ οἳ Αὐταλαα, απά |. 
ἴμο αἄοά οΓ Ίρδααο, απᾷ ἴλο αοᾖ οἳ 
296905 ᾖ 

απΏεκ ΤΗΣ1. 
”.-- ο... δολ , ον 

καὶ ἀπέθανε, καὶ οὐδὲ αὐτὸς 
- / Ν 

ἀφῆκε σπέρμα". καὶ ὁ τρίτος 
ς / 22 νο 5 5 ολ 
ὡσαύτως" καὶ έλαβον αὐτὴν 

Ν - 
οἱ ἑπτὰ, καὶ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. 

/ / / 

ἐσχάτη πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ 
/ 9 . δ 5 / 

γυνή. ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, 
[ἆ 3 Αν ο 

ύταν ἀναστῶσι, τίνος αὐτῶν 
ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ . ἔσχον 
αὐτὴν γυναϊκα. 3 Καὶ ἀποκρι- 
θεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ 
διὰ τοῦτο πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες 
τὰς γραφὰς, μηδὲ τὴν δύναμιν 
τοῦ Θεοῦ; 3 ὅταν γὰρ ἐκ νε- 
κρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦ- 
σι», οὔτε γαμίσκονται, ἀλλ εἰ- 
σὶν ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὖρα- 
νοῖ. Ὁ περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, 
ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν 
τῇ βίβλῳ Μοσέως, ἐπὶ τῆς βά- 
τοῦ, ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς, λέ- 

γων, ᾿Ἐγὼ ὁ Θεὸς ᾿ 4βραὰμ. καὶ 

ὁ Θεὸς ᾿Ισαὰκ, καὶ ὁ Θεὺς ᾿α- 

ΠΕΥΙΡΙΗΡ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

στ, αᾶ ἀἱθᾶ, ποϊί]ος Ἱο[ί Ίο 

ΔηΥ ιοὔαργίπρ: απά ο εήτά 

Ἰ]κογίξο, Απ ἴ]ιο 5ογοπ "ἰοο]ς 

Ίου, απᾷ Ἰοῦί πο οΠδριπα: ]α5ῦ 

ο{ α1], ιο ποπΊαπ αἱοᾷ αἱδο. ἴτπ 

Ώιο γοδτγοσοη νου οίονο, πο 

Ώιογ τἶδο, "ἱο πνλ]ο] οἳ ΊΊιοπι 

ψ]] 5ο το α πιο {ου Ίο 

60ΥοΏ Ἰαᾷ νου οίου α πο, Απά 
20815 αἩβγονίπο, δαῖά {ο ᾖμοπι, 

Ώο γο πού {]ιονοίοτο οΥἩ, Ῥοσμ15ο 

Υο Κπου ποῦ ιο 5οηἱρ{1τ08, ΠΟΥ 

Όνο Ῥοποι οἳ ἀἄοά7 Έου νου 
Ώου εἰια]] 156 Ίχοπι πο ἀοπά, 

Πλογ. ποϊίῃον ΤΙΑΙΙΥ, που αγ0 

σἴγομ η πιαχίασο Ῥιῦ αἲο 
νο αἰλο 9Ώρο]β, πο αἲο Π 

Ώιο Ἰσανοιςδ. ΒῬπΐς αξ ἴο {πο 

ἀσαά, ια {Πογ τῖδο; Ἠαγο γο 

πού γομά Τη ὧπο Ῥοο]ς ο{ Ἀ1οΡοΣ--- 

αἱ ο Ῥτις]ι-- 1ο” ο εροκο 
ἐο Ἠΐπα, αγ 11ο, 1 απι ὧιο ο οἱ 

ΛΡγα]ιαπι, απ ἴ]ιο αοά ος Ίσαας, 

απᾶ Όιο αοᾶ οἱ ὁαοοῦ ο 1 27 

το ὅ 

26 

Όσο ν. 19, ποίο, 

Φο 1π . 19, 

ο ο[ορτ]ησι” 

πι ες {ορ]ςς 
Ῥλαυρο, 
Βὶο «ῑο εἴοροι | 
μῖοίο Ίω ὑπνίονο) 

ἔλαβον. 

” Ῥο]ς., 

8 {0 Ἰνπ]ο]ι οἱ ἴλποπι 1 5πο Ῥο α σΙ[ο Τ 1" σίνος αὐτῶν ἔσται 

Ου ἰᾷΐοπι τοφιίνσ {ο γυνή; ἝἜλο 15, Ν. Ίοτο ἵ6 α βο]θοίβπι, 

20, 21. ΊΝοβίογ, Έεο]γ, 

5, Βγ. “1ο εορί Ίο ρηϊνουες” Ώο ἸΝοίίο, "ο ΠΙΟΣ 5 4 
κ ᾷο πονο ἨσΠΙΟΠ ἀθζοῖνο;’ 106Υ., 

6 πα 3 οι ἱρίπαίος σι Έγπαα]ο. 
“1ος 

βοοθίοη οἱ 1ο Ὀς]ι. 

Α8 4ἩΠ 

Οαβία[ιο, «Τη σα]ΐς,  Ὁ, Ἐν. “ ἆππς 165 οἶοις |” 1ρου., “105 οἱο- 
1ο5;”. Έδθ]ο., “ Ἠοππο]οπ.” 

---αᾗ ιο Ὀιις]ι---ι. «ΑΙ Ιαΐου οὐἰᾷσς τοσανά {]ιο ΡἨύαςο ἐπὲ 

τῆς βάτου Ἡβ α ο[8γοµοθ το {1ιθ βοοοη, 1ήχοᾶ, ὃ :3, οἵο,, νους ἴ]ιο 

αρροαναησς ο {1ο Του 16 το]αίσς, ΊοΡ. (ἐπλ), “ον οἳ ὑπ ἐῑιο 

Ἐν έσ., ο ο οπἵπι ἐπὶ εἷο ρονασαίο τιδα 
4ο ἴοεο Εούαπι ὁοιι ἆοπ Ῥονηῦαβοίιο, 11ο Ίοσο 4ο το οκροπῖῖ, 
οὐ οἴαιαϊ (οησ]α Υἱῶ οοιηπηαηῖς ποσ]σομξί οοηβομίαοα.” ΑΔ. αΏουνο τομάστίησ. Τὸ Ῥτοβοπί5 ἐλο ὑμοιπολί οἱ {μο ἐοχί. 

οἱἰοιπαῦίνο τοηάσίπσ, “οἱ Ἰν]ήον οἱ ἐσιη πν] ομο ο νηςτ” 
Β0Η,  τοσατ 5 ας ᾖανδι 19 1 πο γοπδίησ οἵ Ὁ. Ῥν, Όο 

91ογ, απά Ὢο ἸΝομο. Μοπίαμας, Ῥσζα, Οαβία],, ϱ οσ]ις 6ΟΣΙ111 

πχου” Βραα, απᾶ Ἴρου, α 4ο οπϐ] οἼ]ο βουνό πηιισος Αγία, 

145.1] Ἰ9σιά ὁσα5 ος (γα, οἳ ελ] οἱ ἔἶνοπι γη] θἶιο 

ψο γηήο ὃ 5, 

ο [0Υ α π[οι”. γυναῖκα. Ὦ. Γ8. Ρον {οηπιο; ” ρα. “ ρου 
πηαρος}” Ὃο Ἰγοιίο, “παπι Ὑοἱρο” “Του” 16 αἀορίοί γαῖμον 
Όναν «αν Πζομά,), ας αη]]ίαν απά πΠΟΥΟ σιφῄοποιιδ. 

Ρ «κου ὧς. Που. Φο (Ἠ, Υ.) Μαν. 6: 49 2819. Μαι]ς 
4 1 51. Λοῖς 8:93, οἱο. ὮΥ ταβίηρ Πο" πο αἲο ᾖνοοῦ [νου 

Όναῦ ᾖδοίηρ κοιηιά, γλὶο]ι οσσατς 5ο [ΠΓοραοπό]γ ἵη ους ]αἩσιησο, 

α “βησοί”. ΛΑ {ο ἀγοοῖς ποια 16 απατέλγοις, 11 αγἠσ]ο οἳ 

Τα, Ύ. 189 ἠα[ἰοίσαἰ, α5 Ὁν δαρρ]οπιοπ{. ο Ἰλακοί, 

ῶ6ο ϱἡ, 1. : 11, ποῖο. τα Ὠιο ἩοΠΥοης) γπ]β., Ὠτας,, Ῥσσα, 

βἰπιῖ]αν μοᾷο οἱ οἰζαβίου 15 [οιιά ἵπ Ώοπα. 11 12, ἢ οὖν οἴδατε 
ἐν Ἠλίᾳ τέ λέγει ἢ γραφή; Ἠ]οοπαί, (Απποζαί.) 1 Το 6οηδω ἵη 
ἐμ]61 Ίνανο γο πού τοπά 11 ἴ]ιο ὁοοί, ο 1μοσας, Ἱι ναί Ῥ]ασο, ὧν] οἷι 
οοπ{αῖῃς Ίο ϊδέουγ οἱ {1ο τις], ἐ]λαῦ α.οά εαἰᾷ,” οἱο. ο λΜοιία, 

«ῑπ ἆον (ορομσομίο νο Ὀουηύπδο]ο: 7 Τρορίαν, “ οἨ. οἱ στο ᾖο 

ἈΓοίδος [ἀοπάο οκοιίμο] ἆο Ία παυχα.”. Ἐμής πιοζο οἳ οἰίαίοη ἵναβ 

6Οηπ]οῦ αΠΠΟΗς νο Ἠοῦτονς απ Απαμδ. Βοπιθ Ἰοπάίης γνουὰ 
οἳ ο βοο[Ίομ οΥ ομαρίου ϱἴνοβ π παπιο {ο Ίο Ῥαξβασο. 6ο 2 βα1Η. 
1:18, π]ογο “ιο ρου ” 16 ἴ]ιο ἠ1ἱ]ο οἳ ένο Ἰαπιομίαίίου οἳ Ώαν]ᾶ 

ονου Βατ] απ] ο ομαίμαη (οοπαρ. ν. 22, “ πο ρου). Ίπις νο 
ολαρίους οἱ επο Ἰογαι αἲο παπιθά {9οπα 5Ο01ΠΟ που] οἳ ρίπηςο, 
ἁγλίο]ι ου οοπίαίη. Ῥλοπ]ά 1 ο ὑποιισ]ό ὑιαῦ {πο οΏουο τοή- 
ἀσνίπο γΥἩ] ποῦ Ῥο αιι]οοπΏΙγ Ῥονβρίοποιις {ο σοΠΊπΙον γοαάσς, 
ἴλοι α- αρρ]οπιοΏό ΊπαΥ Ῥο οπιρἰογοά Έναδς “Ίπ 1ο Ἰοοῖς οἱ 
ἨΜοξος αἱ ἴ]ιε ρίασο εοπογηίης νο Ὀμδ]ιι” Ἔλο βιρρ]οπιουί “αἱ 

Ώιο Ῥ]ασο”. ἵ ἔακοα οι Ταιίκο 4: 11, εὗρε τόν τόπον οὗ ἦν 
γεγραμιμένον. 
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ΚΙΝ ΖΑΜΕΘ) ΥΕΠΡΘΙΟΝ, 

27 ο ἵβ ποῖ ἴἶιο ἄοᾶ οἳ {ἶιο 
ἀοαά, Ὀιέ ο ο οἱ ἔιο Ηνίπο: 
γο ὠογοίοχο ἄο ϱ1οα{1γ ου), 

26 Απᾶ οηθ 0Η {ιο βογἱΏοβ ο.Π10, 
οπᾷ Ἠανίηρ Ἠοαγᾳ Ίλαπι τοαβοπίπρ 

ἰοροί]ου, απᾶ ρογοθίνιπο {λαῖ Ίο 

παά απβπογοᾷ ]οπι σγο]Ι, αξ]-οᾷ 
Ἠΐπα, ΥΠἱο 15 ιο αγδί οοπιπιαι- 

πηθηῦ ο{ α]1 7 

29 Απ ὅσδις απρπογοά Πίπι, 

ιο Πνδί οἳ αἲ] νο οοπηπιαππιοηίς 

ἵ, σαν, Ο 1δναο]; Τ]ιο Τονἆ οι» 
(ο 15 οηο Τιονά: 

80 Απᾶ Όιοι ας Ίονο ἴ]ο 
Ἰιονά Ἡψ ἄοά νῦν α] νγ Ἠοατί, 
απά πι αἲ] 1γ εοαὶ, απᾶ πί]ι 

ο] Ἡγ ππᾶ, απᾶ πι αἲ ΕΥ 
νομοί: 5 ἐν ιο ᾖνδῦ οοπι- 
πιαπάπιον{, 

δΙ Απά ιο βδοοοπά ᾗ Ἰκο, 
παπα] 15, ὸλοι δα] Ίογο {1Υ 
ποΐσμροι» αξ δα]: Ώιοιο 18 
ΠΟΠΟ οἶλμον οοπιηιαπάιησηέ σγθα/ου 
έμαἨ Ίμθρο. 

8δ Απά Όιο 5ο1ρο αἱ απίο 
μάπα, ο], Μαδίου, οι Ἱαςί εαϊᾷ 
ο ἐναδς {ο νογο 16 οπο οᾶ; 
απά {λογο 15 ποπο οίηον Ῥα{ Ἠο: 

ϐδ Απά ἴο Ίονο Ἰΐπ σπ α]] 
Ώιο Ἠοανί, απ αν} αἲ] Όλο τη αυ- 
βίαπζ]πο, απά σνϊ{ αἲ {πο δο1, 
αιά απΙζῃ αἱ]. {Πο βθησμ, απά {ο 
Ίοσο ᾖἱ5 ποϊο]οοιν αξ ήπαβο]{, 18 
11016. ἴαν αἲ] π]οῖἷο Ῥανπ{-ο[ῇον- 
Ίησδ απά 5αο11ῇ608. 

αβΡΕΚ ΤΕΣΧΤ. 

/ ῤ Ν 

κώβ; ᾖᾗ Οὐκ ἔστιν ὁ Οεὺς νε- 
- Ν ΔΝ / ων 

κρῶὠν, ἀλλὰ Θεὸς ζώντων. ὑμεῖς 
ο Ν - 

οὖν πολυ πλανᾶσόθε. 
Λ ρ - 

3δ Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν 
/ / - 

γραμμµατέων, ἀκούσας αὐτῶν συ- 
/ Ν ν Αα 

ζητούντων, εἰδὼς ὅτι καλῶς αὐ- 
ο) Σ / 3 

τοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν αὐ- 
Ν Αν 

τὸν, Ποία ἐστὶ πρώτη πασῶν 
3 / « 4 ” 

ἐντολή,; Ὦ “Ο δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπε- 
/ .- - ο ι / κ 

κρίθη αὐτῷ, Ότι πρώτη πασῶν 
ο Ε Αν / » / 

τῶν ἐντολῶν, .ἄκουε, Ἰσραήλ" 
ιό Χ « - / Φ 

Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ᾿Ἱζύριος εἷς 
/ / 

ἐστι. καὶ ἀγαπήσεις Κύριον 
ΔΝ / 3 ιά ᾳ- 

τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρ- 
τά ο . 

δίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς 
ν ” ο ο / σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 
ΔΝ 2 οά ο ᾿ / 

σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος 
/ / 

σου. αὕτη πρώτη ἐντολή. 3Ὁϊ καὶ 
/ ε / Φ ι) / 

δευτέρα ὁμοία αὕτη, 4γαπήσεις 
. / 

τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὀν. 
/ 3 Ν 

Λ{είζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ 
3/ 92 ν 3 3 ο ε 

έστι. "' Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμ- 
Ν ο / 

µατευς, ἸΚαλῶς, διδάσκαλε, ἐπ᾽ 
. / 5 4 9. 3 Ν 
ἀληθείας εἶπας, ὅτι εἷς ἐστι Θεὸς, 

π » Ελ 3 ΔΝ εἰ ον 

καὶ οὐκ ἐστιν ἄλλος πλην αὐτοῦ. 
3ὸ Ν Ν 3 . τω. 3 [ιά 

καὶ τὸ ἀγαπάν αὐτὸν ἐξ ὅλης 
.ν { ΔΝ 3 [ή 3” 

τῆς καρδίας, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
/ Χ 3 ιά “ν 

συνέσεως, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυ- 
- Ν ή .ν ι ΄ ΔΝ 

χῆς, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ 
Ν - Ν 

τὸ ἀγαπάν τον πλησίον ὧς έαυ- 
Ν ο 3 / - 

τὸν, πλεῖὀν ἐστι πάντων τῶν 

ΤΠΝΙΡΕΡ ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

πού {1ο (ο οἱ ἴἶιο ἆσαά εραύ οἳ 

Ώιο Ἠγνίησ: Υο Ἰλογείοο ἆο 

βΥθαῦΙΥ 617. Απᾶ οπο οἱ {πο 

βο1Ρ68 οαπιο, απᾶ Πανίηρ Ώοατά 

ὕιατι τοαδοηῖησ {ορείμον, απᾶ 

Ρογοσἰνιπο αῦ Ίο Ἰαᾶ αἩπ- 

βιγογοᾷ οι πο], αξδ]κοᾷ 1ήπι, 

ἨΓμΙσι 1 ιο Πηδί σοιππιαπά- 

πιθηῦ οἱ αἲ Απᾶ ὦοφιβ αἩπ- 

βιγογθά μΐπη, Το ᾖνςί οἳ αἲ] {νο 

οοπηπιαπάπιοηίς ς, Ὥσαι, ο 

δυο]; Τμο Τονᾷ οἳν ο 18 

οπο Ἰονά: αμᾶ έλοι εἶα]ό 1οτο 

Όιο Τιονᾶ {1γ ἄοᾶ πι α]] 0 
ποατί, απᾶ πι αἲ γ εοτ], 
απά πι αἲ] {ιν πα ]ης, απᾶ τη] ἴ]ι 

11. Ώιγ βἰνοποί: μ]ς ἐς ολο 

Πνβί οοπηπιαπᾶπισηὀ, Απά "ο 

βοοοπᾶ, κο 16, ἐς 5, Τ]λοι 

5ἱια]έ Ίου {]ιΥ ποϊοἸηβρου αξ {1Υ- 
βο1{: μονο 15 πο οίλον οοπΙηαη{- 

πιθηῦ ογοαἴου ἐμαπ Ἰμθδο. Απά 

ἤιο ϱοι1θ βαϊά {ο Ἰήπι, ο], 

Τοασλον, τίοα Ἰαδῦ βρο]οή 

"ωα]σ, {ου Σίμος 15 Όπο; απᾶ 

Όνοιο ἶ5 πο οὔ]ον Ῥορίάος 1π: 

απά {ο Ίοτο Ἠΐπι πι αἩ το 

Ἰσοαχ{, απἆ. σι αἲἱ ιο υπάοι- 

βίηππο, αιᾶ πι 11 {νο 5ο, 

απ ση αἲΙ ο εἰοπρίῃ, αιμᾶ 

{ο Ίογο «οπο/ ποϊίσΏῬροι αξ "ΟΠ0- 

βο{, 15 πΙΟΥΟ {παἩ να]] Ώιο π]ο]ο 

ο. 0 

ὃσ 

ε αρα οἳ ο Πγίης, ἀλλὰ ζώντων», 'Θεὸς 8 οπηοσ]οά σ{ π « Τπους. {5 0µο,” Θεὸε (οχι. Πεσερί.) ἵ6 το]οοίοᾶ Ὦγ ἄ9]ο8- 

6σδ)., Βο]οί», ία, Ἱωασμπιανα, 1ςπαρρ, Τδο]ιοπάουξ, ΏορΊηβοι 

(Παὐπιοηγ), αιιᾶ Ὀγασκοίοα ὃγ Ἠπαπη,  Τ6 {6 ποῦ τουυσπίσοἆ 
Ὦγ Ίο Θγτίηο ον Ὑπ]ραίο, 19 15 ἀῑδγοσανσα ἵη νο Ὑογρίοιβ οἱ 

Ώματρο, ΑΔ, Οαπαρ., Ἕ μοπη., Εἱοἷς., απ Ῥοομγ. Τὸ 18 δρινίοις, 

πα ἤιο ϱοσοπᾷ, Π]κο 1έ, ἡν Εμς :”. δευτέρα ὁμοία αὕτη. Τ6ςΙΙγ. 

Ου) Ἰᾷοπι ἁοππαπάθ απ οΏ]οσίνο α[ίου « 1ῆτα,”. Τπείοαά οἳ αὕτη, 
αν., Βολοί{, Ἰωασλπι., Ἱζπαρρ, ή ίεο]ο τος αὑτῃ. Ἰ ἆσοπι θίς 

Ώιο ρτοῦαρ]ο τοπᾶῖης. ἵπ Μαϊ, 22 : 99, Μο Ίαγο ὁμοία αὐτῇ, 

Νο 18 Ῥνορον]ψ τομᾶσνθᾶ “Ίο Ἡ. μου,  βοσππᾶο βόπισ]αμίο 

[ά, οἱ ο5] ορἰο;'. στα, “βοοπηύ σπα ἐ][Σ βἴπι]]ο, Ίου 65. 

Σο Ἠχου Παςθῦ βροζος ς. εἶπαρ. Ὁιαχρο, Ἠ]οοπι, (5. 8) 

πα απ]γ τὴ ἐπ ἀληθείαρ, 6 ἵά α ροηρινανίς {ου ἁληῦ ώς. 
Ομβί.1,, “ ρτο[οοιὸ.”.. Που. (ἐπὶ) | 

Ῥαοᾖ, Φο]ο], Τιαοασπη, βολνοιά., Γζπαρρ, δι, ΕΙ {ὰ., Β]οοπη, 

16 1 ποῦ τουορηἰποὰ Ὁγ Ὀγιίαο, Οιπίμοί Ὦν ἸΝοβίογ, «Α. Οασπιρ., 

Ὠμαυρθ. ἸΝοίσᾷ αξ βριπίοις Ὁγ ο Ἰψοίίο, 

Σ «πρ οἱμου ;’’ ἄλλος-- οὐ. ἸοβίαΥ, Ὦ6οἱΥ, ΤΥ αἷκοί, Όματρο, 

Ὀϊοις,, Ἔλοπα, ὅ Νοπο οὐίιον ” {5 οὐβο]οίο. 

Σ.0ΠΟ9 ΠποϊρΊνου;. τὺν πλησίον. 
Ῥο]]. 

α α οῃοβο]{:”. ἑαυτὸν. Ὁμαιρο, Οαππρβοϊϊ, Ῥοο]γ. 

ματρο, Γο6ΝΨ, Οππρ- 

υ ο] ἴ]ιο πγ]ιο]ο Ῥιιη{-οΠομίηρς }”’ πάντων τῶν ὁλοκαυτωμιά- 

των, ο αν[]σ]ο εἰου]ὰ πού Ῥο οπηέρά. Ὁο λαοί, Τ]οπιβοῃ. 
Θ, Ὦν., “ ίοας ἶομ,” οἷσ.; Τρουίαἃ, “ ἰσᾷας Ἴα5,” είσο,; Ἠσὶσ., “ 8ο 

4ο,” οἱς, 



84 ΤΗΕ αοΡΡΗΕΙ ΑΟοσοηπΡΙνα το ΜΛΗΙ.- ΟΠΑΡ. ΧΤ. 

ΧΙΝα ΙΑΜΗΡ) ΥΠΗΒΙΟΝ. 

84 Απᾶ πΊοη ἆοδ.ς εαν ἐ]λαῦ Ίο 

θπ5πθγθᾷ ἀἱδογθοί]γ, Ίο ραἱᾷ τιπέο 

μπι, μοι αἲί πού {αν ο ιο 

Πηράοπι οἳ ἀοά, Απά πο τπση 

αἲίου Πιαῦ ἀπνδί αξίς Ἠἶπι απ φιιες- 
ἐἶοιο. 

86 Απά ἆοδι οπθιοτοά απά 
αἱ, π]Ι]ο Ίιο {αιπολί Ίπ ιο 

{θιπρ]ο, ἩοΥ 54Υ ἴ]ιο βογΐρος ἰλαί 
Οµν15ῦ 18 {πο 6οη οὗ Ῥανίά 2 

86 Ἔου Ώαν]ᾷ Ιήπιδο]/ εαῖᾶ ὉΥ 

ιο Ἠο]γ λορβί, Το ΤιοἨπρ βαἱἀ 

ππίο 1Ι1Υ 1μονᾶ, ἱ6 οι οἩ ΤΑΥ 

ἨρἩί Ἠαπᾶ, 1] Τ πιακο {λ]πο 

ομοια]6ς ἴἩγ {οοίδίοο]. 

8Ί Ὠανιά Ἅᾖ{ιονοίοιο Ἰήπιρο]ῇ 
οα]1ο]ι Ἰήπι Τνουὰ, απά γνλοποο 18 

μς ἔλοτι Ἠἱ8 5ο Απά ἴ]ιο ΟΟΠΊΙΠΟΠ 

ῬοοΡρίο Ποανά Ἠΐπη οἶας1γ, 

8ὃδ Απά Ίιο βαῖά τππθο ἴ]οπι 1π 

Ἡ5 ἀοοίίπο, Ῥομψαιο ο ο 

ο1068, ἸΥ]ολ Ίουο {ο ϱο ἵπ 1ος 

ο]οὐλμίπρ, απά ἴουε βα]ιίαίίους 1π 

ἤπο πιατ]κοί-ρ]8ος, 

59 Απά ἴιο ομ]οῇ βοαἱ5 Ἰπ ἴἶο 

ϐΥΗαΦΟΡΙΙ68, απᾶ {πο πρρονιποςδύ 

100105 αὖ {ραβδί 

απΡΕς ΤΕΝΧΤ. 

ὁλοκαυτωμάτων καὶ τῶν θυσιών. 
δὲ Ἱζαὶ ὁ ̓ Γησοῦς ἰδὼν αὐτὸν, ὅτι 
νουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ, 

Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας 
τοῦ Θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι 
ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

ὃδ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿]ησοῦς 
έλεγε, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, Πῶς 
λέγουσιν οἱ γραμματεῖς, ὅτι ὁ 
Χριστὸς υἱός ἐστι 4αβίδ; ὃν αὐ- 
τὸς γὰρ αβὶδ εἶπεν ἐν τῷ «Πνεύ- 
µατι τῷ “Αγίῳ, «Ἠἶπεν ὁ Κύριος 
τῷ κυρίφ μου, Ἰάθου ἐκ δεξιῶν 
µου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς 
σου ὑποπόδιον τῷν ποδῶν σου. 

ὃτ Αὐτὸς οὖν «4αβὶδ λέγει αὐτὸν 
κύριον" καὶ πόθεν υἱὸς αὐτοῦ 
ἐστι; ἸΚαὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν 

αὐτοῦ ἠδέως, 
ὃδ Ἱκαὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ δι- 

δαχῃ αὐτοῦ, Ἀλέπετε ἀπὸ τῶν 
γραμµατέων, τῶν θελόντων ἐν 
στολαῖς περιπατεῖ», καὶ ἄσπασ- 
μοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, Ὁ καὶ πρω- 
τοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, 
καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δεί- 

ἘΕΥΙΒΕΡ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

Ῥυπηί-οΠετίπσς απᾶ εἶλο βαοτ]- 

Προ. Απᾶ πν]λοη 0515 βαν’ {λλαῦ 84 

ο απθποτοᾷ ἀδογθεί]γ, ο 5αϊᾷ 

{ο Ἠΐπι, Τ]οι αγ ποῦ [αν {οσα 

Όιο Ἰαπσᾶοπα οἳ ἄοἀ. Απά “πο 

οπο ἆπνβδί «ᾳποβ/ον Ἰΐπι ΓΑΠΥ 

Πιν. Απά ἆοβις απβογος δδ 

απ 5α1ά, νν]1]ο Ἱο ἰππο]ῦ Ίπ 11ιο 

ἰοπιρίο, Ἠ ου βαὖ Ίο βο.ρος, 

ὕιαί ο Αποζημοά 15 {ιο βοη οἳ 

Ώανιά ὁ Έονυ Ῥανίά ἸΗπιδο]{ βαἱά 

ΡΥ Όιο 5Ποἱγ βρίτζ, Τ]ιο ]ιουὰ 

ραἱᾷ {ο πιγ ους, 16 ἴοι αὖ 117 

γαλ παπά, ΠΠ Τ ππακο Όμπο 

οποπιῖος ΜΥ Τοοἱδίοο]. Ῥανίιᾶ 

Βνονοίονο Ἰήπιβδο]Ε οπ]]οῦ]ι Ἠῖπι 

Ἠονά, απᾶ. "ους έλοπ 15 Ίο 115 

βοι Απά ἴμο ρτοαί )ο:οᾷ 

Ἱοσγά Πάπα οἶαᾶ1γ. Απᾶ Ίο εαἰά 

{ο ἔοπι ΧΙ Ἠ15 {οασμίτα, Ῥοψαγο 

5 6 

ο- 8 

ο{ {ιο 5ο111ρο8, 11ο 1ουο 11ο πνα]]ς 

αδοιί "1π Ίοπς 19968, αά Ἴουο 

βαπίαίονς 1 ἐμο πιατ]κοί-ρ]ασςς, 

απ "έλα ομνςί 5οαῦ5 1η {ο δύπα- 59 

ϱοο1108, απ. Ρέο αμνδῦ Ῥ]ασος ἵπ 

5 6 ιο αοῇῄοος;” τῶν 0 ναιῶ», Ὑαἷκοί,, ὮΠοπιδοῦ. Β. Β)., 
“ γουἱος 165 γ]ούηςς:” 12ου. 6 [ος] 1οῦ εποηβοίος;”. Βο]ρ., 
ᾳο ε]αρί-οβονομ.”.. Όσο ]αδί ποίο. 

ἆ «πο ϱΠΟ/”. οὐδεὶ, Ῥεσ]γ, Ιεπᾶ., βαγρο, Ὠ]οϊς., ἩΝαἷκοί, 

5“ ᾳπθβΏίοη:”. ἐπερωτῆσαι. Ἰκοηᾶ, Βλαυρο, Έ1οπιβο!. 0 

(8, Ὑ.) Πα]κο 98 19. Ῥ, Ῥνι ο ἰπίογοσον.”. Τάσο], ἄποοηί, 

ΓΑ ΑΗΥ Ππνμοςς” οὐμότι, Ῥοομγ. Ἐν, 6 απαρας” Τήᾶ- 

ο], Ώοῦ. πο ἠιοιισΏύ ἵη ἐ]ιο ἐοχί ἵς:---]ναξ πο οης, οἳ, ἐ]ιαί οὐα- 
οἱοἩ, νομξανοᾷ το «ιιοβίοι ίνα [α1έ11ου,. ἜὨα « α[ίου γα 1 ἴ]νο 
Ῥ. Υ. ἰς απΡἰριιοις, ας 16 πια) θἰσηίον «αἱ απ Γέγο ἐέπιοι. μάς, 
ποπονον, Νου]ά Όο οοπαὖγ {ο Πιο. Το 28:09, Ἐπηρώτα {ἱ. ο, 

ΠἩρώδης) αὐτὸν ἓν λόγοις ἱκανοῖρ. 

ὅ « Ἠο]γ Βρήη,” ου οἷ, 1 τ 8, ποίο. 

δα μου!” πόθον. οξΙογ, Οωιρῥοαῖ, Ὀίοικ, αἰκοί, Τ]ιοπι, 
Του. (πόύεν.) 

γεν Τίς 18 ἴἶιο ργορο Ῥίασο {ον ἐ]ς ινονᾶ. Βο Τ]οπ:,, 
Οαπιῤβο]!, 

}. « ονονᾷ, τ4, ποίο, 

κα Τπ ΠΒ ἐοασλίηρ;”. ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, Ν08ΙΟΥ, Κοπά]ας, 
Ῥοο,γ, Όλαχρο, Οαπιροο]], η Ἰοπσήης τ' Ὑαἰκοίι, «6 Ἠο Ίγας 

Θου ϱἩ, 9 
” 

ἐασμίης ο”. Οπβία]ίο, “ ἡμίου ἀοσομάιη ο Β. 1γω, 4418 801. Θ1]- 

βοἱσποπιομό;”. Τμου.,  οἳ δι οµδεΠαήσας’ Όο ορ, “ ἵπ βοΐπου 

Τιοηνο”.. Του. (ἵπ ᾖοεο), διδαχή. Ὦ6ο ο, 41 2, Ἠθίο, ΑΔΗ 

α]έογπαδίνο, « γν]ιοι Ἡο Ίνως ἐοπομίης. 

Ὀμανρο, Πἱο](ῃςοῦ, Ίακοί, 

Ποῦ. (πι υεγο) 3ο 
1 «9ο πας αροαῦ;”. περυτατεζ». 

Ῥο ὙμΓούίο, “ νοὶσ]ια---ππ]ονναάσμαν 

(0. .) 1 Ρο. ὅ : 8, 

Ἀ ᾱ Ὦλ 101 1ΟΡΟΦ}” ἐν στολαῖε. ἩοδίοΥ, Ν ακο[σ]ά, Ῥ]αχρο, 

Ἐ]ο]ς., Έ1οιηβοῦ. ο ἵπ ἴλο Ῥανα]]ο], Ίωικο 20 140. Τίς πουὰ 

οσσστς οἰσμέ επιος ἵη {πο Ν, Ἡ, απά 16 τοπᾷσνοά Ὦγ “γουος ”. 
βἷχ ἱηδίαποσς, Ιπ {μο Ἡ, Ύ. Όσο Ποῦ. 

πα {ὴο. «Α8 πρωτοκαθεδρία ἵ8 απαγἰ]οις, ϐ ιο. Ἱς Πα]]- 

οποὰ {ον ἴμο βαἷκο οἱ ρυοπίου αοοπ!αοΥ. Όιν Ιΐοι ἆσηαηας ἔιο 

αγ]ο]ο Ἠστο, 

ο ἁ ῄγοί ροϱί5;”. πρωτοκαθεδρία. ἈῬλανρο, Κοπά., Που. Το 
ηποίίο, “οισίο Β{]ο:”. ο, 1,  ρισπηίονς εἰδροβ 1”. σαπιροο!, 

μα Ῥρηποῖραἰ εσας.” 

ρ «ο ]ο 1οµβοῦ [ου Παμοϊκίης μα”. πια} ο 6οεπ. ἵῃ 

ποίο Ὦ ΟΠ {ί5 Υ0Υ56, 

α α ᾖγοῦ ρίασος ι” Ἐοπᾶ. -. Τον, . Ἐν, Ώο ποωτοκλισίας, 



ΤΠ αΟΡΘΒΡΗΕΙ ΛΟΟΟΕΒΡΙΝα ΤΟ ΜΑΠΚ.- ΟΠΑΡ. ΧΠΙ. δῦ 

ΚΙΝά ΙΑΜΠΕ) ΥΕΠΕΙΟΝ. 

40 μοι  ἆσνοι. αυἱᾷοινς 
Ἡοίβο5, απά {ου α Ῥνδίοηπσο πηα]ο 

1οησ Ῥγαγουβ: ἴ]λορο επ] χοοοῖνο 

β1οαῦου ἄαΠΙΠΑΙΙΟΝ. 

4]. Απᾶ ὅσεις δαΐ οΥοΥ ασαἱμδί 

ο ὑγοαδιΥ, απά Ῥο]ιο]ά Ίχουν {ο 

Ῥθορίθ οαδύ ΠΙΟΠΘΥ 1πίο ἴιο ἔνθα- 

ΒΗΥ: απά παἩγ ναί Ὕουο νο] 

οαθῦ ἵπ ΤΙΠΟΙ. 

45 Απᾶ ἴπογο οαπ1ο α. οθγίαῖη 

φοος γΙάον, απά 8ο {νου {πι 

{πο αϊ{θς, Ιον π]αίκο α {αγ 0]11ρ., 

485 Απά Ἰο οα]]εά απίο Λύπο 115 

ἀῑδοῖρίο5, απᾶ βαϊζμ ππίο {Ποπι, 

γου]γ 1 5αΥ απίο γοι, Τμαῦ 5 

Ῥοου ἨΙάονυ ιοί οαδύ πιονο 1, 

Όλαη. αἲ] ου πο Ἠανο οαςδὺ 

Ἰπίο ἴ]ο {οαβυΥ. 

44. Ῥου α]] ἐλοι ἀῑά οαδύ ἵπ ος 

Ὠιοῖν αρππάαποο: Ῥπέ 5ο οῇ Ίου 

γγαηί αἱᾷ σας νι αἲ] ἴ]ιαῦ οἱιο ]ιας], 

ευεπι α]1 Ἠον Ἠγίπα., 

ΟΠΑΡ. ΧΠΙ, 

ΑΝΌ αξ Ἱο ποπί οπς οἳ τα 
τοππρ]ο, οηθ οἱ 119 ἀἱδοῖιρ]ος βαϊ{] 
ππίο Ἠϊπα, Μαίου, 5οο αγ]ιαῦ Πιαη- 
ου ο βίοπο5, πα Ὑνλαῦ Ῥι]άπος 
αγο ᾖεγο | 

απΒΕΚ ΤΗΣ. 
40 ε / Δ πνοις" οἱ κατεσθίοντες τὰς 

οἰκίας τῶν χηρώὠν, καὶ προφάσει 
Ν / μακρὰ προσευχόµενοι' οὗτοι λή- 

ψονται περισσότερον κρίµα. 
3 Ἱαὶ καθίσας ὁ ᾿]ησοῦς κατ- 

/ / 3 / 

έναντι τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει 
ο / / Ν 

πῶς ὁ ὄχλος βάλλει χαλκον εἰς 
Ν ΄ 

τὸ γαζοφυλάκιον. καὶ πολλοὶ 
/ ’ 9 

πλούσιοι ἔβαλλον πολλά: Ὁ καὶ 
- 7 Ν 

ἐλθοῦσα µία χήρα πτωχὴ ἔβαλε 
ΔΝ / ο 

λεπτὰ δύο, ὃ ἐστι κοδράντης. 
͵ ή Δ 

{5 καὶ προσκαλεσάµενος τοὺς µα- 
Ν ο) / Αα Χ 

θητας αὐτοῦ, λέγει αὐτοῖς, ”Αμην 
λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ χήρα αὕτη ἡ 
πτωχὴ πλεῖον πάντων βέβληκε 

τών βαλόντων εἰς Τὸ γαζοφυλά- 
κιον. Ὁ πάντες γὰρ ἐκ τοῦ πε- 

/ » -. 5 ο 

ρισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον' αὕτη 
Ν . / - / 

δὲ ἐκ τῆς ὑστερήσεως αὐτῆς πάν- 
σα Ὁ .) ὰ Ν 

τα ὅσα εἶχεν έβαλεν, ὅλον τον 
βίον αὐτῆς. 

0ΠΑΡ. ΧΠΙ. 

14 Ι ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ 
τοῦ ἱεροῦ, λέγει αὐτῷ εἷς τῶν 
μαθητών αὐτοῦ, «4ιδάσκαλε, ἴδε, 
ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ οἰκο- 

ΠΗΝΙΡΕΌ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ἴιο {οαρίς: νο ἄογοαν πο υγς’ 40 

Ἰοἳβοβ, απᾷ {ου α Ῥνοίομδο πηα]κο 

Ίοπο ΡΥΑΥΟΥ5; Ί]ιθδο "1 το- 

οοἵνο "ογοαῦο; οοπᾶσπιπα/ίοῃ. 

Απ 6ος εαῦ οΥου ασα]ηδί {1ο 41 

ΑΥΟΑΡΙΙΥ, απᾶ Ῥελμο]ά Που (ο 

ογοψά ομδῦ ΠΙΟΠΘΥ Πίο ο 

ὑοαδΙΥΥ: απά ΤΠΑΠΥ Ὕ]ιο ονο 

}10Π, ομβῦ οι ΙΙΠΟΠ. Απᾶ μονο 42 

64106 "α Ῥοου πΙάον, απά "ε]ο 

οαδύ π νο 1668, ἸΥ]λο] πια]κο 

α {αγήπο. Απά Ίο οα]]οᾷ 115 45 

ἀἱβοίρίο {ο ἠίπι, απᾶ βα1ῆ]ι ἴο 

ἴχοια, ΓνπΙγ 1 5αΥ {ο τοι, ειαῦ 
Όμς Ῥουυ ππΙᾷοι Ἰαζ οαδὺ νι 

Ίηονο αι α]] ]ορο, Υ1ο Ίατο 

οαδῦ Ἰπίο ο νοαβαγ. Ίου 44 

ἐλοι αἰἱ οαδύ ἴι τουῦ οἳ Ὀιοῖν 

αραπάαησοο: Ῥπή 5μο οι οἳ Ίδυ 

Ῥογοτίγ οαδύ ὧν α]] ὑλαῦ 5ο Ἰαά, 

ευοη Ίου 2]λο]ο Ηνίπρ. 

Ο6ΗΑΡ. ΧΠΠ. 

ΑΝΟ 45 ο ποπ οπί οἱ ἴμο 1 

ἰοπιρίθ, οπο οἱ 15 ἀ1βαιρ]ορ 

βα16]ι {ο πα, ῶσασ]ιον, 5οο, πα 

βίοπος, απά αυ]αῦ "οαϊ]άΙπρς ] 

9407, “Ίος ρυοπένος Ῥρ]αοςς;”. Ῥο Ὑοίο, " ορθο Ῥ] απο,” 
που τοίοιβ {ο ιο πιϊάά]ο Ῥίασο 1π Όλο {ο ἠπίι ον {αρἱο-θος/. 

Όου Βου. 
τα ψΠ] γουοίνο.. Ῥμανρο, Ἰγαἷκοί, 

. ας αγρρίοΥ οοπάσιηπαδίοη 1” 

ριμὶμπιουῦ, Ῥοῦ. (κρέμα) 
Ῥήηαςο, ὅ ο Ἡοανίου αάσπιουίι” 

ε α Ώιο ορονά».  Θυο οἳ. 2 
Σα 

: 4, ποίο, 

Σαμ Ῥοος ΜΟΝ 1 µία χήρα. 

ΠΕ Ἠοήδοη. 

Μας, 21 «19, συκῆν μίαν, 
κο ῑιο 11οῦνουν ην. 

σας, 4-1 19. 

{αίπν’ νου] Ῥο µία τις, 

σκορ, “8 οοτἰαίὰ γοιης ΤΠΛΗ.” 

περισσότερον κρίμα. 

Ῥο (ΠΒ. Υ.) Ἰω]ο 25:40. 1 0ου, 11 1 84. 1. Ἴἶπι, ὃ 16, 
πνοιᾷ οὐνίοιιδὶγ βἰσπίήος α δοπίσποο Ἰνλὶοϊι ἰ5 {ο Ῥο [οἱ]ογοᾷ ὮΥ 

Ας αι αἱογπαθνο, Ὠιο Ιᾷἱοπια[ίο 

Τμ]ς πνοτὰ 15 τοσ]]γ ο ραρρ]οπισηῦ, απ  εἰνοι]ά Ῥο 1{α]]- 

οἰποά. ο ἵη {λμο ποχί πιοπηῦον οἱ νο βοπίοησο, 

ατο ο] ηρίίσα]; εἰς τὸ γαζοφυλακίον Ῥοΐπα ππονβίοοι]. 

λΠο]Ιέ, Ἰορ]ου, Οαππρῥοί!, 

Εἷς Βοπιεἰήπηο ας ἔ]ιο {ογσο οἱ οι αὐία]ο ᾱ, απ, α8 

ιο Όγνίας Ἶρω Ιλ ή 18 τομζσνοί ὮΥ 

ἨΤανάοσ]ς, “π. Ῥοου ουν” Ίο αρῥγορείαἰο [όν [ον «α οοἱ- 
Ίνα, ἵπ ΑΓαν]ς 14: 

1Τοψογα, ἴἶο ΡΙΟΠΟΙΙΗ τις ἴἵρ 

μις 

οουίαία ομοι” 

απὰ. ἔβαλλον. 

Ἰζουά., Ω. 
Ἔιο [ ο, 11, 1995, 

ακρη οἱ: ἐκ. 

7 «Ὑπλο]ο Ην 

Ῥνοσσᾶσς 10. 
--οίπαι) 

όλος. 

5 γγ]αξ βἴομος ;” 
Ὠ]ος., ΥΓ αἷκοί, 

Τιοβο ρᾳββασος 

Ίη ἡιὶς γοβροοί, 16 ἵς 

βογῦ οἱ” 

61, εἷρ τις νεανί- 
” Ρα Ῥι]αίησς; 

Νο οαδύ;”. ἔδαλε 
Ίο γοπάουίησ οἳ νο νου ειου]ά ο πηἰ[ουπι 1 

ἤιοςο σα5ος, ας ἵί ἵρ ἵπ ἨΥ αἰκοί,, Ἰωας., Οασία]., Ῥοαΐςσ., Ώο οί, 

Ὅρο γ, 41, ποίᾳ, 

αναιοι, Όμανρο, Οαπιρροϊ, Ποῦ, 

ὅλον τὸν βίο». 
τοηβστίης ΟΕ ὅλον ἵδ αρρτορυ]αίο Ίιονο, οδροσία]]γ 45 πάντα (’ αἲ1”) 

Βο Υπ]ς., Έσπα, “ οπιηία----ούαια ; ' Ἠναρ.,  οπληία 

Όσο Τάσο], Ἐοῦ., παπά Ἀτοίδαι., ατἰίο]ος πᾶς αι 

Οσοι νοπάσγοί] «6 γγ]οίο 

ποταποὶ Λΐοι. 

 γπάα]ο, ΟΥπηπ1ου, «ἄομονα. 

ΑΒ ἰοἶμο }”. 1ροῦ,, ιό ρίοζνας»” 
ποχέ οἶπιισο ἵ5 τοη]οτοςὰ “πιο ρυ]άϊπος 
Ες (ἴπ Ἰδησ]{δ]ι), ο π]ναί 16 οἱ να]ουῦ {ο π]ναῦ Ἱήπς, οἱ,” ναί 

α γα ῦ ” μας ας ιο [ογου οἳ φιια[ίς 
15:18, «9ος έ1ο ωμά ναί 16 ἑκρη ἐν ο, γ]ναξ Ιϊπᾶ οἱ ]απά έἶουο {δν 

οὐἰκοδομεαί. 

βοπιοίίπαος ομαδίοῦ, απ]. ἴἶοι εἷς ππαΥ 5011 Ίαγο (ο (ογσοο ο 6“ α 
Βέαανίς ἄναπι, (2πᾷ 149), 689, ποῖο 1. 

Ῥοσ]γ, ΊΥοξ]ογ. Βο Ίπ γ. 41, βάλλει 

Ῥοομγ. ιο πιονο οχαού 

ἵπ 1, Ν. 

Ἰομζμ]ο]ς, Ῥαο]γ, Ώμαιρο, 
ο μοδίο, «έ πνο]σ]ιο 

Β0 ποταπαὺ οἰμοδομιαέ ἵπ {ο 
{ ἵπ οοηβἰγιοβίοης Π]κο 

πήνας, ΝπΠΟ. 

Ίο ϱομίσοπος ἶ5 οχο]απαίουγ. Νο 



δ6 ΤΠΕ αΟΡΡΙΕΕ ΛΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΜΑΕΙς-- ΟΠΛΡ. ΧΠΠ. 

ΚΙΝ ΖΑΝΜΕΘ) ΥΠΠΒΙΟΝ, 

2 Απά ὅσρδις απδγονίπο, εαἷᾷ 
πηΐο ήπια, Θθοςύ {μοι ᾖμοςδο οτοαύ 
Ῥι]άἶπσςῇ Όιογο εἰια]] πού Ῥο ]οί 
0η6 ΝίΟπΟ Ἡπροπ αποίᾖθι;, ὑ]ιαῦ οἶια]] 
ποῦ ϱο {μγοπη ἆονη. 

ὃ Απᾶ αν Ίιο παΐῦ πἹρονπ {ο 
πιουπί οῇ ΟΠνοβ, ουου ασαἰποῦ {ιο 
τοππρίο, Ῥοΐου, απᾷ απο, απά 
1οἩἨ, απᾶ ΑΛπάνγου, αδ]κοᾷ 1ήπι 
ριήναίο]γ, 

4 Το] 8, πιο εἶια]] ἰἶοδο 
Ὀμήπος Ὦοῦ απά γγ]ιαῦ «ὖα]] ὖο ἴο 
βίση Ίδη αἰ] ποσο (μίησς β]α]1 
Ῥο {α]β]]οά ὃ 

ὅ Απᾶ ὅορας απδιγονῖπο {ᾖοπ, 
Ῥοραῦ. {ο 5αγ, Γαἷ(ο Ώουςἆ ]68ἱ αηΥ 
Φιαη ἀοοοῖνο οι: 

ϐ Του πιαπγ βπα]] οοπ1θ 1η ΠΙΥ 
ΏΦΙ1Θ, δαγίπο, 1 απ Ο/ηδέ; απά 
βΊα11 ἀοοοΐνο 1ΠβΗΥ. 

Ἱ Απά π]θη γο εἰνα]] Ίσαν οἳ 
π/α15, οπά τπιοῦς ΟΙ 45, Ὦο Υο 
πού ἰγουρ]οᾷ : {ου φον ἔλπιας παιδί 
ποοάς Ῥο; Ῥπό πο ου να] τοῦ δε 
τοῦ. 

8 Έου παίοη β]α]] γ]5ο ασαἰηδί 
ηαὐίος, απά Κπσάοπι ασαἰπδύ ησ- 

απΕΕΚ ΤΗΧΊ. 
3 - 

δοµαί. ὁ Καὶ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀποκρι- 
Ν 5 . / / 

θεὶς εἶπεν αὐτῷ, 'Ἠλέπεις ταύτας 
Δ / / Ν 

τὰς μεγάᾶλας οἰκοδομάς; οὐ μὴ 
ε - / 3 Δ / ΝΔ ” Ν 

ἀφεθῇ λίθος ἐπὶ λίδῳ, ὃς οὗ µη 
ο] Ν / 2 

καταλυθῃ. ὃ Καὶ καθηµένου αὐ- 
- Ν ) Αρ Ι ρ 

τοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν ᾿Ελαιῶν κατ- 
/ α « 3 / 

έναντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτων αὐ- 
Ν ο.» ὸ/ / στ τον κἄτ᾽ ἰδίαν Ιέτρος καὶ Ιάκω- 

λα... { ο... / 

βος καὶ Ἰωάννης καὶ «4νδρέας, 
3 ΔΝ ε / Α 7 

 Πιπὲ ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; 
ΔΝ / ΔΝ ο ιό / καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν µέλλῃ 
/ αν - ὃ [4 

πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι; ο 
. . Σ ΔΝ α ο) ευ ά 

δε Γησοῦς ἀποκριθεὶς αὐτοῖς Πρ- 
/ / / 

ἕατο λέγειν, «Ἀλέπετε µή τις 
5 / [η κ λ 

ὑμας πλανήσ]ῃ. πολλοὶ γαρ 
/ ὤ / 

ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, 
/ ο » ὦ 9 

λέγοντες, Ότι ἐγὼ εἰμι' καὶ 
Δ / πο 

πολλους πλανήσουσιν. ῦταν 
Νο 5 / / νο 5 Δ 

δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς 
/ ΔΝ . - Δ 

πολέμων, µη θροεῖσθε' δεῖ γαρ 
/ » |. 3/ Ν / 

γενέσθαι". ἀλλ οὕπω το τέλος. 
/ 3), ε) 

ὃ)Ἰγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἐθ- 
ΔΝ / 3 ΧΑ / 

νος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν" 

ΒΗΤΙΡΠΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Απά ὅοδης απβοτΊπος βαῖᾷ ἴο 

σπα, θθςδῦ ἴποα Ἴορο ριοαί 

Ῥυ]άποςτ Ώιαιο οφ] πού ο 
οί οπο βΡίοηθ οἨη αποίμον, 

νπῖο] πγΙ]] πού ο {γοπη ἆοπη. 
Απά α5 Το βα{ οη ἐλπο πιοιπύ οί 

Ομ νος, ονο; αραἲπδί {πο {οπιρ]ο, 

Ῥοΐου, απά ἆα1165, απᾶ 6οἳπ, απά 

Απάνοιν αδἰκοᾷ Ἠϊπι ῬτϊναίοΙγ, 
Το]] 8, π]ιθη πν]] ιορο ὑήηος 
Ῥοἳ απά σού ἁπο] ὂο ἴἶνο βἶρι 

πνλον α]] {]ιορο (]ήπος 419 αΡοτῦ 

ο Ῥο Γη]ῇ]]οά Ἰ.  Απᾶ ᾖθδις αη- 
βποιήπο {ποπ Ῥοσαιπ {ο 5αΥ, 

Τα]κο Ἱ1οςά Ιοδῦ ΄αἩγ οπο ἔε]οι]ὰ 

ἀοοθῖτο γοι. Ἠου πιαηγ ΑΙ] 
0 1Ἠ πιΥ πα11θ, βαγίπο, ΙΤ αἲπι 

ὧ6, απά Ον] ἀοοοῖνο ΙΔΗΥ. 

Απά π]οι ο δπα]] Ίσα. ο 

8, απᾶ τάπ1ου5 οὗ σας, Κμο 
πού {οιβ]οᾶ, {01 αέλοσε ἐλύιρς 
ΠΙηΠΦ{ 60ΟΠΙ6 {ο Ῥαβ5; Ῥιῦ ἴ]ο 

οπᾷ "ἱς ποῦ γοί. Ίου παβίοἩ 

πι] τίθο ασαϊηδύ παίίοη, απά 
Ἰαπσάοπι αραἰπδί Ιπσάσοτ: απᾶ 

ὧτ 

πιιρρ]οποηὲ 18 ποσθβΞΩ)Υ. Ιζοπᾶ,, 1 οδΙογ, μαχρο, ]λοπι., 1ο{, 5ο Ἰζομάνίοῖς, Ἠοβίογ, Οωηρῦο]], Πο] ίηςοῦ, 1Ἡοπ1ξοῦ, Βμαγρο, 
νἱρ., 19.8. Οαθία]., ο, Ὦ ον 19ου. Πα]. 1ο θαρρ]οπιουί ο{ ἴ]ιο 

10. Ἡ, οἱσ]παἰσᾷ Ίπ Εναῦ οἱ Έσοσα, “ δα εἰ. Ἰγπᾶα] γοιᾶσνος 
5 ὮΥ « αγο ᾖιογο 

5 αγ] 9ο Ῥοσίγ, Ιζομᾶ, Ὁμαιρο, Ἰλαἰοί, Ὠ]οἷς, Οαπ1- 

ρο]]. 

ἆ ο ω ὁο.. 0αππρΏοϊ!, Ὁοῖς, Τοπ, μαυρο. Ῥητοδοπί πδασο 
ἆσππαπάς «« αῃ 0 γαύμον ἐν ὁ Ἕμα]].” 

5. «αροιῦ {ο Όο Π]β]]ος 13. έλ]ῃ- -συντελεῖσθαις; «Α]λοισ]ι 
1π. ΤΙΣΗΥ 989508 μέλλω, Νἶθι νο Ἰηβη]άνο οἱ οποίον νου», σἶνορ 
λαί νουῦ ιο 6οηςο οἱ ἴ]ο βἱπιρ]ο [νγο; 18 6οϱη15 Ίχοιο {ο Ίανο 
Ἡς νπζἰσα] εἱρηϊβοαίῖου, “ αὐοιῦ {ο 4ο” ον «νο. ο Ιζομάν]σῖς, 
Ἐοῦ., µιέλλω. ἛῬσπα,  (ιαπᾶο {πό άνπι ορ τῦ Ίποο οπιηῖα, ΠποΙῃ 
Ἰαλοσπέ” Οαδία]ίο, 6 (πο αἴσηππι οἰσπϊβοαρις Ίμοο ρουβοϊομᾶα 

οππηία 0. Τ06Υ., “ οιαμ(ο ἰοῖας οἶ]αβ ναα ϐ οαπιρ]ίςεο Το 
οοἱἱοφπία] Ῥήναςο, “το ποίης {ο ο [α]β[1οἆ ” οχρυοςςος ἴο ὑλοιισηί 
οχαο!]γ. 

Ἡοῦ., Κοπά., ΦΠατρο, 

6 α λοι]ᾷ ἀθοσίνο,”. πλανήσῃ. "Τίς ἵ6 πιοιο αρριοργῖαίο {ἴναη 
Όιο ρυοβουῦ βὈ]λοίίνα, 

ΓΗΣ ο0ς ο) τες 

Ἀ α γΠ] ο0πΙ6 1”. ἐλεύσονται, Ἴψλουο {1ο Ἱαπσαασο ἵς Ῥνοιβῖο- 

ἄνο, αῦμου ναι αιαιογίαἰζυα, « ΥΙΙ 18 νο Ῥτορον αακἰ]ίαιγ. 

Ἠίς Ῥηποῖριο 15 πάορίοά {Ἠνοιρ]ι ἴἶο τοβίᾶπο ο ἐς οἹαρίον. 

Ἠμα]κοί. 

ἑαΤἍη λος”. ἐγώ εἰ Τοπ, Ῥοοιγ, Θ]αγρο, Ὑπαἰκο[ο]ᾶ, 

ας, Μοηύ.,  Ἴσο βυπατ”. Β. Ἑν, «0ο πιοὶ αἱ ᾖᾳ βαἱς]” 

Ίνου, “Χο οἱ” ο ού, “ 1ο Ῥῖα ο8. 9ο (ἴα Ἱαήσιπρο 
αγμίο]ι τοίους {ο Οµχ5έ) Ἡ. Ὑ., σους 8124, 28: 19 119. ΊΤΠνοιρ]ι 
Όνο γοίασποο 15 οὐγίους, 51 «ο 18 πιοδῦ οσαοῦ 8 Αα 54)Ρίο- 
πςηζ. 

} ««ψφ]] ἀοσοίνο, Θ6ρ Υ. 6, ποῖο, 

Κάᾖγο πο ἰτουρ]οί Ίο ποπήπαίνο “76” ἶ6 οπέσά, ἵπ 
οοπ[ουπη ϐγ τν οι δις ἰοφιοπάί, ο Ιζοπᾶ., ὙΝοξίοΥ, Πίος, 

Του]. 

Ι μισο ἐλέηρς  Ὁμανρο, Ώοσ1ιγ, Ένουι. ή δαρρ]οπιοπί ἵς 
αλλου] ροᾷ Ὦν ΊἸωπ]κο 21 19, δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι (10. 
ἁ{μαςο {ησα.} Ὑπαΐσ., « Ἰο”. Οαβίαμο, “οι” 

πα Τηηςῦ 6ΟΙΠΟ {0 ρᾳςς. δεῖ---γενέσθαι. 8ο Ρατα]]α]ς (10. Ῥ.) 

Μαϊΐ, 24 16, απᾶ Πίο 2ἱ 19. Ῥεσμγ. Ὑπα]α., Ἠναξπιαβ, Ῥστα, 
ἌΤοηύ,, Οαδία!., “' ορονίοῦ Που; Ἡο]ρ., “' παοοῦ ροβοµία]ον;”. Ώο 
ὙΜοίίο, “ παςς ϱοβοπομοιι” 

πα {ς ποῦ γοῦ;”. οὕπω [τό τέλος). Βο (8. Ῥ.) Μαϊί, 94 : 6. 
Ὑποβίογ, Ὁμανρο, ΊΝ ακοί., ἸΚομᾶ,, Τσο, Οαπιῃ., Ἔιοα, Υαΐς., 

Ἠναα,, Μουῦ., Οπδία]ο  ποµάυπα Ππὶς,”. Ῥε]ρ., που οὗ ἶ5 Ἰού 

οἴπᾶο πὶσε;”. Ώο ἨΓούίο, “ που] 15 πού ἄας μάς ;”. 10ου, “πο 

[ορ] απ οἱ πι.” 



ΤΗ αΟΡΡΗΙ ΑΟΟΟΕΒΡΙΝα Το ΜΑΕΙ. ΟΠΑΡ. ΧΙΤΙ. δη 

ΚΙΝα ΙΑΜΕΡΘ) ΥΡΗΡΙΟΝ. 

ἄοπι: απά ἴιογο βἶια]] Ῥο οανί]ι- 
ᾳπα]κος 1η ζίνσγς Ρ]8985, αρᾶ ἴ]ογο 
5]α]] Ὦο {απήποςδ, απᾶ ἐοπρ]θς: 
ἴλοδο ατα ο Ῥοσϊπηίπσς οἳ βοι- 
ΥΟΥΒ. 

9 τί {α]κο Ἰιορά {ο γοινβοίνος: 
{ου 1ου αἰια]] ἄομνου τοι τρ ἴο 
οοιποῖ]δ; απά Ίπ. ο βΥπασοσιο5 
Υο β]ια]] Ὦο Ῥοαίσυ: απᾶ γο β]ια]1 
Ρο Ῥτουρ]ί{ Ῥο[ογο τα]ου5 απά ]ᾳπσς 
{ου Τη Βαο, {ο α ΤοβάπιοηΥ 
ασα1ηςύ {1θη). 

10 Απᾶ ἴ]ο ρο5ροΙ πιπεύ βγαύ 
ρο ριρΗδ]οά απιοηθ’ α)] πα{Ιο1Β. 

11 Ῥαῦ πο μ6γ βἶια] ]δαά 
1ο, απᾶ ἆομνον γοι τρ, {αίκο πο 
ἠιοιο]ι{ Ῥο[ογο]παπά υ]αῦ γο ο]ια]] 
βΡροαῄς, πθϊθμον 4ο το Ργοιιοβ({αΐο: 
Ῥαῦ πνλαίδοσγον 5111. Όο ϱ1νοη γοιι 
ἵηπ {λαῦ ποτ, ὑιαῦ 5ροακ γο: {0 16 
16 πού Υθ ὑιαί δροα]ς, Όι{ ιο Ἐοίγ 
6ἱοςί, 

19 Νου, ὧιο Ὀνοίλμου α]ια]] Ῥο- 
{ταγ ο Ῥνοίμαν {ο ἀθαίί, αιπᾷ ἴ]α 
{αήου Όιο 6οὰ: απά ομ/]άναι δα]1 

απΕΕςΚ ΤΕΣΙ. 

Ν / 

καὶ ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους, 
καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί. 
9 3 Χο / Αν Ῥ / 

ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. «Ὠλέπετε 
Δ ο) / ή δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσι 
Δ . / ώ 

γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, καὶ εἷς 
ΔΝ συναγωγὰς δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ 

ς / Ν ’ / 

ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθή- 
- / 

σεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον 
αὐτοῖς' 19 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη 
δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὖαγ- 

ιά ή 

γέλιον. 3 ὅταν δὲ ἀγάγωσιν 
..ν / Ν 

ὑμᾶς παραδιδὀντεο, µῆ προµε- 
- / / Δ 

ριμνᾶτε Τι λαλήσητε, μηδε μελε- 
τᾶτε" ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῃ ὑμῖν ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ὥρῳ, τοῦτο λαλεῖτε: 

οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, 
Δ λ - Νο 

ἀλλὰ τὸ «Πνεῦμα το «Αγιον. 
9 / Δ Ν 

12 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς άδελ- 
φὸν εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκ- 
νον' καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα 

ΠΗΥΙΡΠΌ ΥΠΒΠΡΙΟΝ. 

ἄιοιο π]] Ῥο οανί]λαια]κοβ ἵπ 
ογητοις Ῥ]ασο», απᾶ ἴλοιο ψΙ! 
ο {ωπιίπος, απᾶ γοοπιποίίοης: 
{φοδο αγε ἴἶιο Ῥοσἱππ]ησς οἳ 5Ο1- 
1ΟΥ5. Βαῇ ἐπ] Πο ἴο γοτί- 
86]Υο5, {ον {λογ πν] ἀο]ῖνοι 
γοι πρ {ο οοιποῖ]ς, απἆ γο π]] 
Ῥο Ῥοαέοι 1π {ο βΥηαΡοσΠΘ8: 
απά 3γο π βἰαπᾶ ΤῬοΐίοτο 
ΣςΟΥΟΥΠΟΙΒ απά πρβ {ου πι 
βα]κο, {ου α ἲοβΙΠΙΟΠΥ {ο ποπ. 
Απᾶ: ἴο ϱοβροΙ πηιδί Πγδύ Ῥο 
ραρηδ]οί απιοπρ 11 (ιο ηα- 
ἄομα. Ῥαῦ Ὕλοη 16 βἰια]] 
Ἰοαᾶ γοι, απᾶ ἄθμνον γοι τρ, 
προ ποῦ απχίοις Ῥο[οτομαπά αν 
ο Ὑλαῦ Υο εἶια]] 5ρααί, "που 
νᾷο γο πιοᾶιίαῖο: Ῥπὸ νλαίονοι: 
ρια]] Ῥο οἶνον γοι ἵη Ἰ]λλαῦ ποιτ, 
ἠἰναῦ "βροακ {ον 10 16 ποῖ το, 
ιο βρολῖς, Ῥαΐῦ ιο "ΠοΙγ 
Βρή, ΝΟΥ ιο Ῥνούνου νυν] 
ἄομγον πρ έιο Ὀχού]μον {ο ἆσαί], 
αμᾶ Εἶιο {9ΐ]ου Έιο ομ/]ά: ειιᾶ 

μα 1 

Κα 2 

ο «φαττοι Ῥίασοςδ;”. κατὰ τόπους. 
18 πουν 15ος ομΙγ 11 1οσα] ῬμταξοοίοςγΥ. 

Ψ « ϱΟΠΙΠΙΟΙΟΤΒ 5 

ομά., Ὀίσις, 

Ἡ παρακαί. Ὁαπιρρο!, Β6οἩγ, ζοπἀ. 

“Ὅινοις 10: 11, ποίο, 

Που. 

Ὑπ]σ., Μον 1ναθ.,  ἴπ ἰοβπιοπίαπι 1161”. Οᾳς- 

{α]1ο, « 5ἲ6 οἱς ἑοθίποπίο :”. Ώμαιρο, “ ἷα ἐοβίπιοῦΥ {ο {ῃοπι.” 

(ὐι ἴοεο), “' Ἐνορίοβ]γ οἳ ροριίαν οποοπιοπ!, ΟΥ δὲἱγ, οοπιπιοξίοη 
Μπι! Ένας. «(αυ Ῥαοπος ;”. Μοηί,, Οαᾳδία], Ὥσσα, “ἐς ;” 

Ἐήώδομο, “ ριγ αυ Ῥαδίοπςς ;”. Τρου.,  ὑαπιπ]έος.”. Τ 5Ποπ]ά Ῥτοί[ο) 
αθαππυ]ίς ” ους, Ῥαῦ {ου {11ο {αοῦ, Όναῦ 16 16 {ιο τοηήονίς; οἱ Φὁρύ- 
βοε, Μαν, οἳ «24, Ματίς ὃ : 88δ, Αοἲς 21: 94, απά οἳ ἅκατα- 

στασίαι, 2 Όοτ. 6 :ὅ, απᾶᾷ 19 120. Τη πποιο πποᾷσνη Ρ]α56- 

οἱοςγ, “ Ἱηδπννοσθίους ” τΥοι]ά Ῥὸ ο ρεοροΥ 1ομᾶονῖπς οἳ ταραχαί. 

α «γρ πι] πἰπά τ”. σταθήσεσθε, “Το ραδς. 190 40. οἱ Ίστημι 
15 Ππιναηκίῶνο, απ] 15 αςοᾷ ας ἴμο ταἰδζ]ο (Ώοῦ., ὧν υοχ2ο), Ἱοποο 
19 αἰσπίβορθίου {ο εἰωπά.”. Ἠνοίβ]ῃ., αἴῖου ποξοίῖηςς ιο ἔδησος 
τβοᾷ ΠπίταηςίΕνο]γ (απιοὮς Ἰηίο]ι 16 ᾖνο οπο Ὀοίοτο τ15), ϱἴνοἙ ἡιίς 

ἀοβη]θίομ, «« οοἱίοεο πιο, Ἱ. ο. δἱο. Ὑπασαίο, “ εἰαρίᾳς. 9ο Μαϊί. 

12 1 20, οὗ σταθήσεταε, 18. Ν., “ 6α]] ποῦ ἰαπά ”. Τίτο 11:18. 

Τα ιο ραα]]ο], Μας, 10 118, 7ο οἶα]] Ῥο Ώνουσ]ή ”'. 18 ἴἶιο Υοη- 
ἁοπίης οἳ ἀχθήσεσθε (ΡἵοροΏ1Ἠ, “γο εἶνα]] Ῥο Ιοᾳ.”) Βο ἵηπ ν, 11 
οἳ 5 ομαρίου, ἀγάγωσιν 18 τοπάσνοα (10, Ὑ.) «νου εἰνα]! 1οαᾶ.” 

5“ ϱΟΥΘΙΠΟΙΒ:” ἡγειόνων. Ἔλο πδααὶ τοπάθιίπς 1 ἔ]ιο 10, 

ο ἵπ Ῥαυμ]]αῖ (1. Υ.) Μαΐ, 10 118. Ὅοου.γ, Οαπιρυοϊ!, Ἡγαἷκοί, 
Ῥ]οις, 

Σ΄ τος ο ἰοβίπιοηγ Το ποπ” εἰς µαρτύριον αὐτοῖο. οδῖογ, 

Ῥοσ)γ, Τ]νοπιβου, ϱ. ϐ. Ἡτ, “ ροιν ]ομί δίτο οἡ ἠόπιοίσηπσο ; 
100Υ., “ ραῦὰ [1ο 1ος ἀοἱϱ] {ορπιοπίο ἅ οἶίοβ.”. 8ο ἐς Ρ]ναςο ἵς 

τοπᾷστσᾶ [1. ὗ.) οὐ. 1:44. Μαϊ 8: 4, ΊΤπικο ὃ : 14. Βου οἳι, 

ε««ᾖχο παβοης;” τὰ ἕδνη. ῬουἩΆγ, ΣἩοπιδοη. 1Ρ6Υ., "118 
παοἴοποςδ;”’. Βο]ρ., “ ο νοικοι.” 

Ἡ αῬο ποῦ αὐχίους Ῥο[οτο]απᾶ ο. μὴ προκυεριινᾶτε. πο γοιρ 
περιμνάω ἵ ἀσβπσά ὮΥ ΤἨοβ. αιά Τά ο] “ίο Ῥο απχίουβ,” “ {ο 
Ώκο ππκίοις ἠουσΠίς {ο Ῥο θμχίοις αροπί" ἨτοίδοἨ, (ερο- 

μεριµνάω) πι Ἴορο, 16 απίσα, 5ο] οἡἶς ; ”. Οαὐππρροϊ!, “ Ἠαγο 
πο απχὶοίγ Ὀοίονομαιᾶ ;” Έμοπη,, “ Ῥο ποῦ βο]ἱοίίους Ὀο[ουομαμά,” 
Τήνο ρ]ναδο, “ α]κο Ἡο {οισλΏς ὮῬο[ουομαπᾶ,” ΠΗ16 {ο Ρνοδοπέ νο 
ὑουσ]ιὸ Ίπ ιο {οχί, ἰ(]ν οτασίισς», οεροσϊα]Ιγ {ο οοπΊπιοη τοπζςγς, 
Ῥσσα, “πο βο[]οἵ ορίοίο ; 9. Πχ, “πο νους Ιπαθίο” ρας ἆπᾷ- 

γαποο, 

4 ηου 1. μηδὲ. Ιομᾶ, Τοοἱγ. Γορείου τοπιαι]θ: «Τη ἰ]ιο 
Ἰαδὲ πιοιηρου οἱ α ποσαίίνο βοπίοησο, πιο]ιογ 18 Ίπιρτοραι]γ οσο [ου 

πογ, [ον πο, νὰ ιο Βυ5ὺ οἶθιςο, τοίσις οπ]γ {ο ἡλαί οἶαιιδο, απ] {1ο 

βοοομᾶ ποραῖνο το[ους οΙΙΥ {ο ἴ]ο 6οσοπᾶ ο]ατιδ0.” 

Ἡ ιο) ἆο ο πιρααίο;”. (μηδὲ) μελετᾶτε, Ὁουιγ, Που. 

1ναβ,, Γηνδοἷνο,  πθύαο πο ἑοημί 1 , Ἐν ἅ πο 19 πηρζἹ{ος 

ροϊπέ τ” Ίμου., « πὶ [Πο] πιοδ(οῖς.” ἡ Ῥνοπιοθἱἑαίο "' 16 ἐιο Ῥτορου 
τοηζσνίπα, ποῦ οἳ μελετᾶτε, δα οἳ προμελετᾶν (18. ., « {ο πιοζῖ- 

ἴαΐο Ῥοίονο ”} {Π Εἶιο ρατα]]σ] 1α1]κο 21:14. Το Ἡ, Ἡ, σοη[ουπᾷς 
ἴμοεο ΥοΥῇς, 

κα αρορ]ς”.  Ἴμο ποπήπανο “γο” Κοπανσξς, 
Ώμαυρθ, « 

Σα Πο Βριη” 

ἵ6 βαρογβποι6, 

96ο 6]. 1 : 8, ποίο, 
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ἄΚΙΝα 2ΑΜΗΞ) ΥΒΗΡΙΟΝ. 

τί59 1ρ ασαἱηδὺ ἐλοῦ Ῥανοπίς, απά 
Βια]]. οα1βο ποπ {ο Ὦο Ῥαΐ {ο 
ἀοαί]. 

15 Απᾶ γο 5]α]] Ῥο Ἰιαίεᾶ ο αἲ] 
πιο ΤΟΥ ΠΙΥ πΩπΙΟ 8 α]κο: Ὀτπῦ Ίο 
Όιαῦ εἶα] οπάινθ ππίο ἴμο οπᾶ, 
ἴλο 61ης 5πα11 ὃς δανος, 

14 Ῥτί ν]οη γο ε]ια]] 5οο Ί]ιο 
αροιηϊπαἰοη. οἱ ἀθδο]α[ίοἨ, 5ρο]κοη 
ος 07 Ώαπ]ο] Όλο ρτορ]ιοῦ, Μἰαπάἶπρ 
ποιο 16 οπρ]ό ποῦ, (1οἱ Ίπα ἐ]ιαί 
χοβάσί]ι ππάστδίαπς,) οι 1οὐ ἔ]νοπα 
Όιαί Ῥο {π ο πάσα, Ποο {ο ἴ]λο πιοπή- 
ἰαΐης: 

15 Απᾶ ]οί Πῆ ναί ἶ5 οἨ ἴἶιο 
ΠΟΠΡΒΟ-ίορ πού ϱο ἆονη 1μίο {ο 
ποιδθ, πθἱλου. οπίος ἐλογοῖπι, Ἰο 
ἰα]ο απγ ὑλίπο οι{ οἳ 15 ἹοἈςο : 

16 Απά ]1οῦ λήπα ναί 15 1π χο 
Ποιά που 1. Ῥασῖς ασαΐπ {ου {0 
ἰα]ο πρ Ἠἱ5 ραγηοη{, 

17 Ῥιί πο {ο ἴ]ιοπι ἠιαί αἲο 
πμ ομ114, απ {ο νο θλαῦ ρἶγο 
βιιοίς ἵπ {λοδο ἆαγς | 

16 Απά ῥταΥ γο {αί γοιν Πἱο]ί 
Ῥο πού ἵη ο ανἰπίου, 

19 Έον πι ἴ]οδο ἄαγς ]ια]] Ὦο 
α{Π]οίίοἩ, 51ο αξ Ίαδ πο [οι 

απβοίς ΤΠΚ. 

3 Α ΔΝ / 53 

ἐπὶ γονεῖς, καὶ θανατὠσουσιν αὖ- 
/ 3) / 

τούς 1 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι 
ς 3 ” Ν Ν ’ 

ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά µου" 
« δε / , / Φ 
ὁ δε ὑπομείνας εἰ Τέλος, οὗτος 

/ 
σωθήσεται. 

14 "Οταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγµα 
τῆς ἐρημώσεως, τὸ ῥηθὲν. ὑπὸ 
Ο{ανιὴλ τοῦ προφήτου, ἑστὸς 
/ - / 

ὅπου οὐ δεῖ (ὁ ἀναγινώσκων 
{ { . ᾿ ο Γ 

νοείτο") τότε οἱ ἐν τῇ Ιουδαίᾳ 
/ 3 ν 5 16 ε Δ 

φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη' -' ὁ δε 
- / ΔΝ / 

ἐπὶ τοῦ δώματος μῆ καταβάτω 
3 Ν 4 λ ΄ / 

εἰς τὴν οἰκίαν, µηδε εἰσελθέτω 
τι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ" 

καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὢν μη ἐπι- 
στρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσων άραι τὸ 
ἱμάτιον αὐτοῦ. 1 οὐαὶ δὲ ταῖς 

/ ο] 

ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς Θη- 
/ / η) ε / 

λαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ- 
/ ΔΝ ΔΝ 

ραι. ὁ προσεύχεσθε δὲ ἵνα μη 
γένηται ἦ φυγῆ ὑμῶν, χειμώνος. 
Ιὸ ἔσονται γὰρ. αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι 
θλίψις, οἵα οὐ γέγονε τοιαύτη 

5 / 
αρα 

10 

ΒΕΥΙΘΗΡ ΥΒΗΡΙΟΝ. 

ομ1]άτοι γ]] το πρ "ασαηδύ 
ρανοπῦδ, απά “οπ1βο ποπ {ο Ὦο 

ραῦ {ο ἆθαῖμ. Απᾶ γο π]] ο 

παίοά ΡΌΥ οα1] {ου ΠΙΥ ΠΠΙΘ 
βα]κο: Ὀτί Ίο, πο εἰια]1] οπάτγο 

{ο ἴἶο οπᾷ, 1 γη] ο βανοᾶ. 

Ῥαΐέ πλου γο δα] 5οο το 

αλοπηήπα [οι οἳ ἀοξο]αίῖοτ, βρο]ς- 

6η οἳ Ὦγ Ὠαπία], Ἠιο ρτορ]οί, 
εἰαπά]πο λογο {6 οπσ]ύ πού 

(1εί 11η, «ναί γοπάσίἁ, ππάθν- 

πἰαπά,) οι 1οὐ ΓἼμοδο ἵηπ σπάσα 

Ώοο ἴο Όιο πποπηίαίηςδ: απά δ]οί 

πού Πάπα, ὑμαῦ 5 οη. μο Ἰ1οβο- 

ἴορ, 5ο ἆονπ Ἱπίο ο Ίοιςο, 

ΠΟΥ θΜ{ΟΥ ! {ο ακο αΠΥ πο 

οαῦ οἳ Ἰίβ Ἠοιδο: απᾶ ]οῦ πού 

μάπα, ῑναῦ {5 1η ιο Πο]ς, τούτη 

Ῥαο]ς Χίο ἰακο 15 ϱατποπό. 

Ῥιί ποο {ο ἴλοξθ ΊΠο αἲθ ππΙ(]ι 

οι], απιᾷ {ο ποδο 11ν]1ο 5αο]κ]ο 

η μοξο ἀαγς! "Βαΐ "ργαγ ναί 15 

γοιν ΠἱοΠί Ῥο πού 1η {ιο ππίου. 
Έου ἵπ {λοφο ἆαγ5 {ους αν] νο 19 

αΠμῆοίοι, βαο]ι αξ αι πο 

μ--- ὃ 

11 

Σα ρσαϊπεῦ ρανοηίς:”. ἐπὶ γονεῖε. 
(ὔνοπι Εγηάζα]θ) 15 επροιΠποις, 
μαυρο; Ἐοο]γ. 

Φθσιώσιθ] (ρανοπίος διιος). 

α ἁζη1160 {]οπῃ {0 Ῥο Ριῦ ἐο ἀσαί]μ ;. δανατώσουσιν. 

νο» {6 σομιοσῖοᾷ ἰο (ἐπαραστήσονται) “ψ]] τἶθο τρ ασαἰηςί,” 
Όιο ααχ [αυ  π]  εμοιιᾶ ποί Ὦο νοροαίσᾶ, 
ὝοβΙογ, ΧΝ αἷκο[. 

να Ὦγ 1” ὑπὸ. 

ο”. 

Ἠγαχοί. 

Ῥο]σ., “ αἱ]ο;”. Ὄο Ἠγονίο, “νου α]]ου.” 

πάντων. 

ἆ «ο υγ] ο εανος ;” οὗτος σωδήσεται. 

Ίμο κιρρ]οπουί Πιο” 
Ίο ερρἰοιποπῦ ἵπ ἸΓαἰοβο]ά, 

ἡ Τμοῖχ ”' 6οοπὶς ἴο Ίανο ονἱαἰηαίοᾷ Ίπ λο Ὀγνίας 

Ἐεπᾖ,, Γαοἱψ, Ὠλοῖς., Θμαχρο, νου, 

Ὁμαχρο, Ῥοσ]ιγ, Ιζομᾷ., Ἐτιοπι., Γἱοἰκίπδοι:, 

. 1, απά ο, Ἐν ο {ους Βρας. απ 1590, Μοίοςς” 

ῬΐαΙς, 

Ἡ ο που.” 

ΑΔ Ες 

9ο βμανρο, Ῥος]γ, | οἱα1βο. 

(Ώ. 

Ἰζουβνίοῖς, Ώμαχρο, 

Κα ῇο {π]κο;”. ἄραί. 
Ὑ:) π νο Βινς οωαςο οἵ ἴς ράδεαρο, 

Γονπι]], ἵ Ὀοῦ]ι Ἰηβίαποσς, Ὦ ο Νεβίο, ὃ. Τὴ., Υα1ς., Ἰναξηιας, 

Ῥσσα, Οαρία],, Ὠο]ο., Τά]. Ὀρπιν 1908. 

ους θα] 1έδις οφιεπαί, 1 νι οἳ Θ]ανρς, ἸΓοδ]ου, ΤΠΟΙΠΕΟΠ, 

ὥρο γ. 11, ποῖο, 

! α Ε)ογούι” ο φιρρίεπιοπί οἳ ο Ἡ, Ὑ., ἵδ αξε]θςς α[ίου 
«οηίογ”. Πί γειὺ 16 νο οκασοί οηπἱνα]οπί οἱ εἰσελθέτω, “πο 
{πο Το πήπᾶ τοαῶΙΙγ 5αρρΙίθς “]ουρο,” ᾖοπι {μο Ῥιοσοάηρ 

Ίο βαρρ]οιπομέ οπαρ]ογοᾷ ὮΥ ἸπΓαἰκεβο]ά, Ὠ]σ]ς., Ῥεο]γ, 
ο, Ἐν. 1900., 1ὔναβ., ῬΏεζα. 

} «]οῦ πο ήη λος 19,7 οἷσ, Ῥοο]Ἡγ, 11ου. Όοο ν. 10, μοῖο, 

Φο {ἐς νοιὮ ἶς τοιήσγα 

10 19 χοηζσνος ατιί- 

ζοηᾶ,, ῬοσἩγ. 

“Του ἰο ἰα]κο ” ἶδ α νίο- 

ἨγοβΙογ. Οὗτος ἵα [ΠποβποπΗΙγ γοπᾶονοᾷ ἩΥ «Ίνα ” Ἡ (]ιο 1, Ὑ., απ | αδΐου οἱ αναπηναίοπ] Ῥνορν]οίγ. 

Ἡ Μας 19 123, 28. Τω]ο 11 92: 20 128, 90. οἱ 41 άΠ,] 14 π]ο βαο]]ο;”. ταῖς Φηλαξούσαι. Ἡοβίμδοι, θη)λάζω, “ἰο 

οἱο, 16 σοιγοβρομζς ΥΠ Ῥτοδουό 1Ἴδασο, Ἰ]ά]ο ιο Βιπιο. Ἱς | διομ]ο,” “ ρίυο δια  Θο Πάει. “ Έο ϱῖνο βαο]ς”.. 19 οπνο]γ 

ομβο]οίο. οὐφο]οία. 

ο ἠ]λαῦ γοπᾶσ(]ι.”. Πλίς γαι), σΥΠθι 1ές νο]αίίνο, ςἰαηᾶίης {η ἐλοί ἳ  Βαςτ” 4. 8ο ρατα]ο], Μαθί 24 : 20, 

πιἰάᾳ]ο οἳ α- βοπίοµος, 5λοι]ά Ῥο 5αραγαἰοᾷ ΓΓουπ {16 Μομίοποο ὮΥ{ πἩ «Ρριαγ1” προσεύχεσθε. Ἰζομᾶ., Ῥεο]γ, Οαπιρ., Ίναἰκοβο]ᾷ, 
οοπΊΠΊ35.. 90 Ἰλα]κοί, Ὀίοῖς, Ὠ]οι. ο Ποιο,  Ῥοΐοῦ ο 16 οππμαἆ, ἵα οο{οχπ (γ 

{α {ᾖλοβο ἴπ δάδα: οἱ ἐν τῇ Ἰουδαία. 

Οαπιρ.  Ἐμαῦ Ῥο ” ἵ5 ροβιοας, 

ὅ «Ἱςς ποῦ Ἰήπι ναί 57 οἷς, τας ονάον, αλ ήος ποοονᾶς ενΙ ο] 

Κομάνίαῖς, Ῥοσ]γ, | πνίθι {ο {οχί, 

5 α Ἠη0λ ποῦ Όσομ 1”. οὗ γέγονε, 

Οµῦ πδασο ἶρ 1χκο λαῦ οἳ ιο ἄνθοῖς, δι απ 

ἱπιρογαίῖγο πν]ιονο {πονο ἵ6 πο οηρ]ιαδίς. 

Ῥοο)γ, Ώμανρο, Ἰζοηᾶνίαῖς, 
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ΚΙΝ ΑΜΠΘ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

Όιο Ῥοσϊηπῖης οἳ ἰ]θ ογοαίίοη. 
πη]ο] αοά ογσαίοᾷ π{ο {15 πιο, 

ποϊζλου β]ια]1 Ῥο, 

20 Απά οχοορῦ {μαῦ {πο Ἱνονά 
λαᾶ βἱογίθπος ᾖιοβο ἄαγβ, πο Π0511 

βποι]ά Ὦο βαγοᾷ: ΌῬαό {ον ιο 

ο]οοῦ᾽ο βα]ςο, Ί]ιοΙα Ίιο ἸαῦἩ οἳποδοῦ, 

1ο αν οποτίσπος 119 ἄαγβ. 

21 Απά οι, 1 απγ πα”. 5ης] 

ΒΑΥ {ο Του, 1μο, Ίου {5 ΟΗ118ἱ; οἳ 

1ο, Δε ἐς ποιο; Ῥομίθετο Λῆπυ ποῦ. 

29 Γον {π]δο Οἡτ]5ί5, απᾶ {αἱδο 

Ῥτορ]ιαίς β]ια]] 15ο, απᾶ 5]χα]1 εἶνοιν 

βῖσπς απᾶ ποποις, {ο βεάπορ, Ἡ 

ἐξ ὠ6γε Ῥοβδίβ]θ, οΥσοΏ {19 οἱθοῦ. 

25 Ῥπαί ἴα]ο γο θα: Ῥο]ο]ά, 

1 Ίαγο {οτοίο]ᾶ γοι αἲἱ Πήπσς, 
24 Ῥαῦ 1π Ἠιοδο 4αγ5, αξίοι ναί 

ὑήρυ]αδίοη, ἴιο βάη θ]α11. Ὄο ἁἆατ]ς- 

οποᾷ, απά {19 πιοοῦ 5μα11 πού οἶτο 

μου Πσ]ιί, 

25 Απά ο δίανς οἳ Ίσαγοι 

βηα]] {α]1, απά Όνο Ῥοσποιίς ὑιαί αὖο 

1η Ἡσαγου 9πα11 Ῥο βα]κοη. 

26 Απᾶ οι β]α]] 11ογ 5οθ ἴ]νο 

απΡΕς ΤΡΣΧΤ. 

᾽ - ων ” 

ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως ἡς ἐκτισεν ὁ 
Ν ” ο Δ ι Δ / 

Θεὸς, ἕως τοῦ νῦν, καὶ οὐ µη γέ- 
20 9 ᾿ λ Κυ 3 

νηται. καὶ εἰ μῆ ύριος ἐκο- 
λό Δ ε ὁ Ἀ Ε ’ 

ὀβωσε τᾶς μέρας, ουκ ἂν έσώ- 
- / 9 Δ λ 

ϐθη πᾶσα σάἀρξ' ἀλλὰ διὰ τοὺς 
3 Ν Δ 3 / 3 / 

ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο, ἐκολό- 
λ ε. / »1 Ν / βωσε τᾶς ἡμέρας. καὶ τὸτε 

μι ς - 3/ ι] Ν Ὡ ε 

ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, 1δου, ὧδε ὁ 
ΔΝ Ἀ ΔΝ 3 ο) ΔΝ 

Ἄριστος, ἢ ἰδοῦ, ἐκεῖ, μη πι- 
/ 3 / Δ 

στεύσητε. 32 ἐγερθήσονται γὰρ 
/ Ν ῶ 

ψευδὀχριστοι καὶ ψευδοπροφῆ- 
[ή / 

ται, καὶ δώσουσι σηµεία καὶ τε- 
Ν Ν ὰ 

ρατα, προς τὸ ἀποπλανᾶάν, εἰ 
Ν Ν / 

δυνατον, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 
. λΝ / Ἆ 

35 ὑμεῖς δὲ βλέπετε: ἰδοὺ, προεί- 
αν ιό 

ρήκα ὑμῖν πάντα. ᾗ' ᾿4λλ ἐν 
ω ε Δ ΔΝ 

ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν 
θλίψιν ἐκείνην, ὁ ἥλι - ην, ὁ ἥλιος σκοτι 

’ ε / 3 / 

στήσεται, καὶ η σελήνη οὐ δώ- 
Ν / » 25 Ν . 

σει τὸ φέγγος αὐτῆς, "' καὶ οἱ 
- - 35 

ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἐκ- 
ε / ε 

πίπτοντες, καὶ αἱ δυνάµεις αἱ 
3 Φ Αα / 

ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευθήσονται. 
96 ς / ” ν εν - 

καὶ τοτε ὄψονται τὸν υἱον τοῦ 

ἨΏΠΡΥΙΡΠΕΡ ΥΠΒΠΡΙΟΝ. 

νΌοθα {9οπι ιο Ῥορίπηίηρ: οί ύο 
ουσα/ΊοἩ, 1Υ]Ιο] ἄοά ονοαἰοᾶ, 

Ρ]] πο, ΠΟΥ 61ου π]] ο. 

Απά "οχοορὺ ἴμο Τονά Ἰαᾶ 20 
δἹογίοπθά ολο ἆαγβ, πο Πορ] 
που]ᾶ Ὦο ρανοᾶ: Ὀαί {ου πο 

βατ οἱ {16 ο]οοῦ, π]ιοπη 11ο Παὐ]ι 

6ΊιοβαἨ, 11ο ἹιαίὮ οἱογίοπεά {1θ 

ἀαγβ. Απᾶ οι ἵξ "4ηπγ οπο 51 

β]ια]] βαΥ {ο οι, "Βομο]ά, ποιο 

ἡ "ίμο Αποιζημσᾶ, οἨ, Βο]ιο]ᾶ, ἦνα 

{ς Ἴιονο: Ῥο]Ιογο τή πού. Έου 23 

7α]6ο αποϊπίοά 9168, απά {9159 

Ῥτορ]αίς απ] γἱδο, "απά 51Ο 

βἶρῃπε απᾶ ποπάοϊβ, {ο βοάποο, 

«1 ροβδίρ]ο, 6υοῦ ο οἱοοί. Ῥαἱ 28 

ἰαίο γο Ἰθας: Ῥολμο]ᾶ, Ι Ίαγο 

{ογοῖο]ᾶ γοι αἲὶ ἠήπρς. ΕΒαή 1π 24 

Όιοςο ἆαγς, αξίον Όναῦ "α[βΙοβίοῦ, 

ἴιο βατ πνΙ]] Ὃο ἀαι]οποᾶ, απἆ 

Όνο πιουῃ. 1] πού αἴγο Ίου 

Ἠο]ί, απά ο βίανβ οἱ Ι6ΔΥΟΠ 26 

ψ]] {]1, απ ο Ῥρογους λαῦ 

α99 «η {πο Ποβγοπβ πΠΙ ο 

βἰιαίκοῃ. Απά νεα Ίο ση] 26 

ὙΓαικοί, Οαπιρροῇ. ιν Ἠλι 1 Ἡγ ος α Ῥοΐηὲ ο.” 
Εἰου]ᾳ πανο 15 αδιια] {οτοο 1ογο. 

” Ρ ΠΠ που ; 

α που 6ΥθΥ:” καὶ οὐ μὴ. ἨΓηκοβο]ά. 

ἕως τοῦ νῦν. Βπαυρθ, Ῥος]γ. Ῥοῖσ.κ πα {ορ 

ο Ἰμοιίο, “ Ρί {οί;”. Του. “ Παρία α,οτα;”. Ώαα., « ἠπά] πα” 

1 πο Ῥουεοί 
Ένης., Ῥοσα, Οπ5ἱΑ]., 

χοβἰν]οίσᾷ {ο Ῥοοίγ. 

Τη ἴ]ο Ῥαυα]]ο], Μαζί ᾶ ιο Αποζησς,” 
Τη Ί]ιο 

α «πΠπΥ 06)” τε, 

χα ἨῬομο]ά ;” Ἰδοὺ. 

Ὑψα]κοί, Ιζοηᾶ., Ὀ]οί., Ὁμαιρο. Υαἱρ. 

(5ἱ) αάρ.” 

Ἠοῦ., Ὀϊο]άπεοτ, ΕδοἩγ. Το” 18 ΠΟΥ 

Όσο οἱ. 8: 29, ποῦο. 

24: 91, οὐδ' οὗ μὴ ἵ5 τοηογοᾷ 1 1μ, Ἡ., «πο, 10 ου ΟΥ, 

Ῥαβδασο Ῥοίουο 118, καὶ 18 Ῥχοραι]γ πηθ]αϊος αδ α. ποσα[ίνο σοµ- 
ποοίῖνο (506 Ἠο., καὶ), ἸνΠ]ο οὗ μὴ [ο]ονίης ἵν, Ίας ἴ]νο οπι- 
Ῥ]ιαδίο [οτος ο “αὖ αἴὶρ' « ὮΥ απγ πιθας,” ος “ονον. ο οί, 
α απᾶ {οπου π]ολέ 6οση πὶνᾶ “ Νοϊί]οι”. ἆρορ πού ριοβεηῦ Ί]ιο 
οπιρ]ιαθίο ποραθίνο οἳ ἴμο ἰεχζ, Ῥίοι,, “που πὶ ονου οσοι; ” 
Οππαρῥο]!, « που---οΥουι” 

Σα Οναῦ,” α[ίον « οχοορί,” ἵ6 5αροιβπους, Οππϊίοᾶ Ὦγ Ν ΡΙΟΥ, 

Καπά., Όματρο. 

Πιο ἆπγθ;”. τὰς ἡμέραρ, ο π[ίσ]ο 15 αηπουρββαγί]γ 

οαηρσᾶ ἴο αν ῥνοποις 1 πο Ἡ, Ὑ. Τὸ α]ιοι]ά ο τοἰαἰπας, πιά 

τοπάσγας “ιο, π5 αἱ ἴιο οπᾷ οἱ ιο νοιςο, ΝΊιοιο τὰς ἡμέρας ἵ8 

τοροαίοά. 8ο Ῥοσ]ή, Βμανρο. ο Ἰψοαίία, “ἀϊο Τασο;”. Βαρ., 
“ἆο ἄαποι”. Ίρου, “]ο8 ἀῑας.” ήοιο ατο ΥΟΙΥ {οτν ἱπβίαποος 
π]οτο ἴ]ο ατ]σ]ό σαι Όο ἐναπε]αίοᾷ Ὦγ Εἶιο ἀοπιοπδίναίίνο; απᾶ 
ποἰλίησ πό ρογορίοιτ νυ]] Ῥουπιῖς ἐ]ίς Ἰήσοηρο. 

ε 6 ψου]ά Ῥο εαγοἆ ;”. ἂν ἐσώδη. Ἰοπᾶ., Ώματρθ, Ρος]. 

κα Ἰπίς 16 ἐ]ιο ευμρ]οπιοπὲ ἵπ Ῥατα]]ο], Μαἰν, 24 1 29. 8ο 

ἩλΓοβΙοΥ, Ῥ6σΨ, Οαιπρῦο!!, Ρος, 

“ιο αποϊπίθᾳ οηϱς;”. ψευδόχρεστοι. οσο οἩ, 8: 99, ποῖς 
ιο Ῥ]γαςο ' πποϊηιοᾷ ουςς”. οοσιις (18, Ὑ.) ΖοοἩ. 4: 14, 

: ρηᾷ αουν.. Απ μον ἶς οουρ]εά ἴο « πν] αρἱο,”' 16 18 
πηηοσρεδαΥΥ Το 1οροιό ιο αιικ]ίαῦγ. Ίο ο0508. 1νηοτο, {π {Ἠθβο 

οομβἰνιοβίοπΒ, ο αακίΠατγ 5 ἀθηιαιιᾶσί, το οπρλαίο. Τοσ]ιγ 

απά Ἰλιοπι. οπαὗ ἴιο ααχ{Πατγ. 

α 1 ρορβίρ]ο;”. εἰ δυνατὸν. Γοδίογ, Ἰομά., Ῥΐαι., Βμαιρο, 

Οαπηρυσ]]. κ 

» αφῇΙοίΊοη ;”. θλίψιν. Βο (Β. Υ.) οἳ. 411: 19119. Λο 
Τ110, οἱο, Ὑγαϊκοί, Κομά., Οππιρροϊί. “ Ἑπρα]αῖοι 18, ἴο ϱαγ 
ἔιο Ἰσαςί, οὉβο]οξοσπί. 

ο αἴμ {11ο Ἠοαγομς]”. ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ὑγοβίογ, ΠΠΠΟΠΙΦΟΗ, 

Ῥοσ]1γ, Ώματρο.. . Ἐν, απά . Ἐσ.,  ἆατς Ίος οἶοιχ !”. 1μο0., “οι 

108 οἶθίος.”. 9ου 6. 1 : 11, ποῖς, 
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ικα ΛΔΛΙΠΒ) ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Θοη. οἱ πιαπ οοπήπο 1η ιο ο]οιιᾶς 
πἰ] σγοαῦ Ῥοπο» απᾷ ϱ1ο1Υ. 

2Ί Απᾶ Ίλοη εἶια]] ο βοπᾶ Πῖς 
4ησθ]ς, απά εἶια]] οαΐ]ιου νοσσί]ον 

Μῖ8 οἷθοί Ώοπι ἴμο (οαν πΙπᾶς, 

Άνοπι Ἔλο τουπιοδύ ρατί οἳ 1ο 

οαγ{] {ο ιο αθθιπιοδύ ρατί οἱ 
Ἠθατοῦ. 

238 Νοπ Ίοαγη α Ῥαταῦ]θ οἱ {ιο 
ἤρ-ωοο: μοι Ἠου Ἠταπο] ἶς ού 

ἰοπᾶοτ, απά Ῥρυθίο {ονί] Ἴδατος, 

γο Ἰσποῖγ ὑλαῦ 6 πηπιο ἶδ πθας: 

29 9ο 7ο ἵπ χο ππαπποδυ, Ἰν]θπ 

Υο εἶια]1 56ο {πορο ἠήπσς οοµ1ο {ο 

Ρ858, που ναί 16 ἵ5 πὶσΊ, εὖθι 
αὖ ιο ἄοοτβ. 

580 Ὑοτ!]γ Τ 6αΥ ππίο γοιι, ἴ]ναδ| ο 
Όρῖς ϱοπογα{Ἴοη δα] ποῦ ραββ, Ε11] 
Α]] ἴἶνορο {μΐπσς Ῥο ἄοπο, 

5ἱ Ἐοστου απᾷ ος] εα]] ραςς 

απαΥ: Ῥιῦ πι πονάς λα] πού 

Ῥα5ε αγαγ. 
82 Ῥπί οἳ ια ἆαγ απᾶ ἐλαί 

απΏπκ πηΣτ. 

ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις 
μετὰ δυνάµεως πολλῆς καὶ δόξης. 
ἸἹ Καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέ- 
λους αὐτοῦ, καὶ ἐπισυνάξει τοὺς 
ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσᾶά- 
ρων ἀνέμων, ἀπ' ἄκρου γῆς ἕως 
ἄκρου οὐρανοῦ. 

38) Ηπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε 
τὴν παραβολήν' ὅταν, αὐτῆς ἤδη 
ὁ κλάδος ἁπαλὸς γένηται, καὶ 
ἐκφυῇ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι 
ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν' οὕτω 
καὶ ὑμεῖς, ὄταν ταῦτα ἴδητε γινό- 
µενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν 
ἐπὶ θύραις. δ0 ”Αμὴν λέγω ὑμῖν 
ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ ἦ γενεὰ αὕτη, 
μέχρις οὗ πάντα ταῦτα γένηται. 
8 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύ- 

σονται' οἱ δὲ λόγοι µου οὐ μὴ 
παρέλθωσι. 

ὃ Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης 

ἨΠΥ1ΙΡΠΡΡΌ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

βοο {1ο οι οἱ Ίπαπ οοπαῖτρ ἀπ 

ο]οιιάς ση] ριθαῦ Ῥρούος απᾶ 

6Ίο1Υ. Απ ἴ]λοι Ίιο γη] δοπά 27 

{οτἩ Π18 απΏσοίς, απά ραΐηθυ Ίο- 

ροΐμον Πῖ8 οἷοοί Ύ'οπι ο {ους 

νΙπςς, «ΠΟπ1 {ο οπά οὗ θατῦ]ι 

Γίο ἴλο οπᾷ οἱ Ἱθατοη. Ἀοπ 

Ίθαγη δύο Ῥαναδίθ οἳ ιο Ἡρ- 

9ο: θα {5 Ῥναπο]ι που 

ἠροοοπιοίἩ {οπάςν, απά χραὐίοί]ι 

{ου{] 1ο ἼδανοΒ, Υο Ίσποιν ὑ]ιοῦ 

πᾖ]ο ΘΙΙΩΙΗΘΕ {6 ἨθΗΥ: 80 αἱξο, 

πὙθη 7ο βμα]Ι βοο ἴιοδο (ήπρς 
ροοπηήπρ {ο ρα85, πουν ἰλαῦ 

νο 18 ποια. "αἱ {ο ἆοοιβ. 

"Έτα]γ Τ ϱαγ {ο Τοι, Πιαῦ ἡλῖς 
ροηθγαἴ]οηῦ π]]] ποῦ Ῥραδ5 απαγ, 

ΠΠ αἳ] Ίιοβο Ὀήπρα «δια]] Ίανο 

60119 {ο ρᾳ55. Ἠδανοη αιᾷ αν] 

νἩ]] ραςς ο γαΥ: Ὀαύ 1 Ὑουᾷς 

ψ]] ποί ρ8β8 απναγ. Ῥιαῇ{ "οοἩ- 85 

9 0 

51 

ἆ απ ο]ουιάς;”. ἐν νεφέλαιᾳ, 

Ὑποίία, «« ἵπ ΤΝ ο]]κοι,” 

ΡΥ ιο ἐοχί, 

5 οπι ο οπᾶᾷ οἳ ἴμο σαι; ἀπ ἄκρου γῆς. 
α μοπιοβύ” 16 ουβο]οίο, 

χζουᾶ. 
[η 

Ῥου]γ, ος. 
α Άοπι ἶο οχἰγοπήγ,” οἱο, 

{ α {ο ἴ]ιο ομᾷ οἱ Ἡοανου τ” 

“ιο οχἰγομη({ψ,' οἵο, 

ξ μ.ο ραναΡ]ο ;” τὴν παραβολὴ». 

αἱο]ε]ηῖες :”. 8. Ἠν,, “ οοίο ραταρο]ο ;” 

προ” Ὑγα]κοί, 6 ιο οοππρα/θοη.” 

οπασσᾷ, ας Ίας Όσοι ἆοπο 1η ἴλμο Τὸ, Ὑ. Τδου., οἱ επι]. 

Ῥοοἱγ, οπᾶ., Ὑοξ]αυ, Οαπιρ., Ὠἶο]ς,, Τ]νοπ, 

Ου μοι ἰομισπάί ἀσιπαπᾶς ἴλιο ποιίαν σομᾶου, 

Φο (Ἠ. Ὑ.) Μαϊ, 5:10. 

αυ, ἩοβΙοΥ, Ἰλα]κοξ, ο], «ομονα, Ἰᾷἁσ]], 

δα 19: αὐτῆε. 

! “που. δη. 

11:11, οἱσ. 

Ἡοῦ. 

Ὁμαχρο, Ρ6ςΗΣ, ΤΠΟΠΙΡΟΗ. 
"ιο ατεἰο]ο οἵ {ιο 10, Ἡ.. ἶ5 ποῦ απἰοισοᾶ 

Αογπανο τοπάσηρ, 

ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 

Ὄο 

1“ ῃιρς” τὰ, 
ἸΨακοβο]ά, | Ὃο Ἰούία, “ ἀἱο) 

” πι {ο ΕΠΙΠΙΟΥ } 

Αοιπαίίνο, 
“ Ρό(ό, 

Βμαυρο. ο Ἡγοίίο, «ἆπδι 3“ οοπίηπο {ο ας 1” 
Ῥο]σία, « ἆσπο ποΠ]]ς- | Φο]ιο]οί, 

Ί]ιο αγθ]ο]ο ο]ιοπίά ποὺ Όοίι σα ου 

12 ὁ α “μθυΣ 1”. ἐγγύς 
Μανς 4: 97: | Ιζομᾶ, προς], 

Μαέ, 24: 92. Ἔστα, “ ρουπηϊπαῦ {οᾖία ο Ἡηβπις, “ ρτοᾶυχονό 

{ομα,”. Θοο Ἠοῦ., ἐμφύω. 

ἸΓαϊο[,, Ὁμανρο, Ῥοο]ψ. νου, “ας (1ος) 
Αογπανο τοπζθιήπς, “15. 

ο[ίοι Ῥοῖπρ -- {πο ροβευςβίνο ῬίοποσΗ. 

1Λάάο]. Ῥαπι, 114, φύω. 

πο αν/λοῖ]θ 

Ῥαομγ, Οαπρροϊ], ΤἩοπιξομ, τὺ Θέρος. 

ἡα]κοί, ῶο ἨΓουίο, ““ 4ο Θοιήππογς”. 1ρου., “οἱ ορ4ο-”. δ. Ἡτ, 

Ὑγαἰκοβο]ά, Ῥοομγ, Έλοπη., φινόμενα. 

Ίηιο ῬανΙἠαἱρίαὶ οοηβίναοδίο ἵδ αἱξο αάορίοᾶ Ὦ} Όµατρθ. 

ορίου, ζεπᾶ,, Τοοἳγ, μαικοί, Οαπιρρο]]. 

ας λωην ,. Τραν., Πίο αεί Ποπιύγο" 

βαρρ]οπιοηῦ, βο0Π15 οἶσαυ ᾖ:οπι νν. 21, 26. 

Θο ν. 28. Ῥανα]]ο], Μαέ, 4: 88. Ῥοσμψ, 
μὴ τνονᾷ {6 Ῥγο[ουπδ]ο---ειφ]οπία αγαἰία, 

Σ΄ Τμο εαρρ]οπιοηύ ὁ ουση”' 16 πἨηοσσβδα!γ. 10 Ίας Όοσυ οη{{{οᾶ 

στα, 

Τιπί ἐς ἵ6 ἴπο Ότορος 

} «Ῥοοοπιείμ ;” γένηται Οαππροο]!, Έμοιι,, Ῥοσμφ. 8. Τν., 
«4.805 Υ πηοραχ ἀον]οηπεηί,” 19 γαᾶ]σαὶ βεηςθ οἳ Ί]πο νου (116γἱ) 
18 αρρχορτία{ο, 

κ ρα ον [ολ Ἠκφυῃ ἵπ λλο Τοσῦ, Ἡεσορί, 19 2ηᾷ αονϊςὺ 

βαδ]. Τη Μἱ5 έομςα, πο γοιῦ 15 Ππίγαπαίέίνα, βο ναί ἴ]ιο ταηᾷσνίης 
πνου]ᾶ Ῥο, “' 1ο Ίοανος ραί [ου]. Τ ἆο τοῦ οἴναησο ο γοπᾷσήπς 
ο 11ο 10, Ὑ., Ῥθοσπςο {ιο ἔνπο τοπᾶίης 185 ἐκφύῃ, Ριοβουί βα)]., {η 
πο] ο νους 18 Ἰπηβίνο, Βο Βομοὶμ, Καρ, Ἠδίπι,, Ταο]ι., 

Τίεσ]., Τ]μοο, 19οῦ. (ΠαΑΙΠΙΟΗΥ) τοπᾶ ἀκφύῃ. ο Τοχί. Ἐοοορέ,, 

Όγ Ιζοπᾶ., Ῥαοιγ. Νορ οοιγοβροπάίπᾳ Το 16 16 [οαπᾶᾷ {π Ώς 
Ἠγοίίο, Ἠσὶμ., 19ο). Β. Ἐν. ραἩ Ὑ αἱς., Ἴναα,  Ἰόγομ”. ας 

Ἰηήγοᾶπιοσά Ὦγ ]γηᾷα]ο, 

5 μη]γ,. 6ο οἱ. ὃ : 28, ποῖο, 

ε μη] Ἠαγο οοπιο {ο Ῥαβθ; ᾿γέρηται Βσ]ο]οί, ἄτοσῃ (1.), 
Ρ. 818. Τί τοιΡ 19 πβοᾷ {π 116 βοΠ5ο οἡ “ἔακο Ῥίασς,” οσον.” 
Ὥσσα, « {οί θαπθ 1”. Οαρίαὶ.,  Ππονν τὴ Ὁ. Ἐγ.  πγγουί. Όοπιο 

{ο ας”. ἵ απ ο(παιγ τοπάσίπο οἳ Ες γοιὈ, η ἔλο Ὦ, Ὁ. 

κ ηα]1 Ἰαγο ” 16 Ἰηδο{οί, αξ πο τοίσγοπσο {0 ἐῑιο (αίάτο 1 ομνίοιίθ. 

α΄ ροποθμίηΡ 1”. περὶ (πἱδι ροπί.) Ἰομά, Τλοπι. Ἐοῦ, 
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ΚΙΝ ᾷΑΜΏΘ) ΥΠΠΡΙΟΝ. 

λοιν Ιεπογνοίλ πο ΙΠΩΠ, πο, ποῦ ἴ]ιο 
αηρσο]ς οι αγ Ἱπ Ἰθαγο, 
ηθἰζμον ο Φομ, Ὀαῦ ιο Ῥα 1ου. 

88 Ταχ γο Ἰιορᾶ, πναίΐο] απἆ 
Ρ:αΥ: {ου 7ο Ίκπον ποῦ π]οι ἴμο 
Ώπηο 19. 

84 Πον ἐ]λο 5οπ ο) πιαη ἱ9 88 ἃ 
πιαι ἰα]κίπο α {4 Ἰ0ΠΤΏΘΥ, Ἠ1ο 
1οΓί 18 Μοήδο, απᾶ ΡαΥ9 απ{λου1 
ο Π18 βογγαπ{β, απά {0 6Υ60ΥΥ πιαΏ 
Πί8 πνοτ]ς; απ οοηπαπάρἆ ἴλμο 
Ροχίου {0 Ναΐοη. 
8 ἨΓαίοι γο οχοίοτα: {ου γο 

ΙΟΥ ποῦ Ψδ 116 πιαβύου οἱ {μα 
Λο189 οοπιθίῃ, αὖ οΥοἩ, ο). αὖ πα]- 
π]οἩί, ο) αὖ ἴο οοο]-ονονίτᾳ, οἳ 
ἵπ {1ο πουπίης: 

86 Τιοδύ οοπιῖησ 5ιάἁθηίγ, Ἱο 
Άπᾶ τοι εἱοορίης. 

δτ Απά π]ιαῦ Τ βαΥ ππίο γου, Τ 
βαΥ ππίο αἲἱ, ὙΓαἰομ. 

σΠΏΕΚ ΤΕΣΤ. 
ΝΔ Α ο 3 Ν 5 Σο) 

καὶ τῆς ὥρας, οὐδεὶς οἶδεν, οὖδε 
ο 3 ε 5 ” . Σολ ε 

οἱ ἄγγελοι οἱ ἐν οὐρανῷ, οὖδε ὁ 
. Ν / 

υἱὸς, εἰ μη ὁ πατήρ. 
ὃδ Ῥλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ 

/ | ΔΝ 

προσεύχεσθε' οὐκ οἴδατε γαρ 
/ / 

πὀτε ὁ καιρός ἐστιν. ὃν ὧς ἄν- 
θρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἱ- 

κίαν αὐτοῦ, καὶ δοὺς τοῖς δούλοι» 
αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, καὶ ἑκάστῳ 

Ν / - ο ο 

το έργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ 
3 ὴ 

ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. ''Ύρη: 
Ν γορεῖτε οὖν. οὐκ οἴδατε γὰρ πότε 

ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψὲ, 
ἢ µεσονυκτίου, ἢ ἀλεκτοροφω- 

/ Ἀ 4 0 .. Δ 2 / 

νίας, ἢ πρωΐ. ὃὗ μὴ ἐλθὼν ἐξαί- 
/ 

ῴνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας. 
{ ἃ χ  ς ο / ω / 

ἃ δε ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω, 

1 ρηγορεῖτε. 

ΤΠΝΙΘΠΟ ΥΕΠΘΙΟΝ. 

οδγηῖηρ ιαῦ ἄαγ "ου "Ἠοιν 
Κπονγοίμ 5πο οΠ0, Σποῦ 6Υ6Ώ 116 

8πρθ6ἱς, πο 16 1η Ἠθαγθμ, 5Π0Υ 

1 ὗιο δοα, «Όαό ο Ἐαύμαες οπζψ. 

υῬα]ο Ἠοο, παπί, απά Ῥαγ: 38 
{01 7ο που ποῦ π]θη. ἐ11θ πιο 

δε 3Α8 α ππαη ἀροΐηος αρτοςᾷ, δ4 

π]ο 1ος 118 Ἰοιδο, απά ϱᾳΥο 
αζλοτΙϐγ {ο Ἰῖς 5ουναπ{Β, αηᾶ 

(ο οαοἩ 18 ους; απά ο011- 

πιωπάοᾳ {πο ροτίου {ο παίσῃ. 

εαἰο]ι ὑονρίους: {οτ γο ΙζΠΟΥ δῦ 

ποῦ ὪὝπθη {μο πιαβίου οἱ ἴμα 
λοιςδθ οοπιοίἩ, αἲ ονοηΊπο, 0) αἲ 

πο πὶσ]ιή, οὗ ἕαῦ οος]ς-οτον1Ἡρ, 
ου 1η Ππθ πιονηίης: 1680 οΟΠΙΙΠΡ' 56 

ιά σπΙγ, Ίο Ἀεοπ]ά Άπά γοι 
εἱοορίης. Απά πλαῦ 1 βαγ {ο 5 
οι, 1 54Υ {ο αἲ, ασ]. 

περὲ (οτι ϱοπἱ6.), “σεερὶ οσπα σοπ]ζ, {8 πεθί ομ]γ ἐνορίσα]!γ, αὐοιά, δα η]κο ]ιου ;3 Ἠλέπετε. Ίο ποπήπαθνο 6 ππποσρβξα]γ 
εοποεγπὔις, τεδρου (πρ 

Χου Τηςείθαά οἳ καὶ οἱ ἴμο Τοχῦ. Ὡοοσρί., Επαγγ, Τ]έπι, 

Τνασιτη., Ῥομοῖα, Τδομοπάονί, Ἐοῦ. (Παπαουγ), Τη, Ῥ]ουπι- 
Ποιά (Ν. Τ.) Ἰανο ἢ. ἈῬ]οοπιβο]ά εαγς: “ Της ({ου νο οΟΠΊΠΙΟΗ 

χοαβΐης καὶ) ἵ8 [οαπᾶ 1 πο ταοςδύ αποϊοηὺ Μ 85, Ὑογδίοις, αᾶ 
Ἐαί]ους, απ ἶ6 τοορῖνος ὮΥ αἰπιοδύ ονουΥ Παίζουν, ᾖνοπι ἩΝ οἰθίοίη 

ἴο Βομο]λ. Όοπρατο Λος 1 : , Οὐχ ὑμῶν» ἐστι γνῶναι χρόνους 
ἤ καιροὺρ. Ν6βίογ, Φησ1ρο, Ὠἱοἷς, Οαππρρο Ἠανο « ου”. Ὑπ]ς., 
“ναι; Όο Ὑοίίο, “ οσον. 

“Που” Το βυρρ]οπιοπύ “μας”. 18 Ἱπποροξεαιγ Ὀοίοτο 
α ουν... Τὸ Ίιας Όσοι ἄτορροά Ὦγ ἩΓαϊκοί, μαχρε, Ὦοσἳγ, ΟΥΑΠ., 

«σμογα, Μοϊμίπσ οοιγθεροπάῖης {ο 1 ἵ {ουπᾶ {η 0ο). Υαἱρ., 
Μονῦ., Ένας. Όσσα, Οαδίαᾖο. 

α 4ῃο 0ΠΟ1” οὐδεὶς. Ἰορίσγ, Ἱοπά., Γα]κα[., Ὠίοῖς., Θ]ατρθ. 

19ο/ΑΗ, « ηάϊίο." ο. ην πα”. Ἑο]ρίο,  πἰσπιαπᾶ ;”. ΠαΠαη, 

«μίαπος”. αμ. “ Τησοῦ.” 

Σα“ ποῖῦ 6ΥΟΗ;” οὐδὲ, Ἠαἰκοί, Ὠἱοιίπδου, ζοπᾶ. ρου, απο 
η”. Ὅο οίίο, «απο πἰσ]ός ο Ἰναδπιας, Ῥοσα, Οᾳδία]., « πο---- 

αωήάαπι”. Ῥοῦ., οὐδὲ, “' 6ροοίαΙἰγ, οἱ αυεπ, πιοὲ 50 ππιιο]ι αθν” 

πο, οὐδὲ. Ἠοδίπδοι, “ Τα α οοιἠπησᾷ ποσαίίνο, οἱ 1ο Ὦο- 

βἰηπίης οἵ α 5αρβοφαοιῦ οἶααςο, “που”. 8ο Όμανρο, Ὦ6οἳΨ, Έποπ1., 
Ἰομά., Ἰακοί, ου ν. 11, ποίο, 

5 Ρα Ίο Ταιου ουν)” εἰ κιῇ ὃ πατήρ. Το αρῥ]οπιοπῦ 
6 ΟΠΙΥ” 16 ἴακοι νοπι Μαιί. 24 : 57, εἰ μὴ ὃ πατήρ µου μόνος. 

Τ]ιο βοπίσμοο 15 Ἱποοπιρ]οίο απά Ἠαχδ], πλοαῦ 19, Θο Ἰναίο, 
Ἠγηδα]ο, ΟΥ1Ἠ., ἄσπονα, ο Ὑείίο, « βοµάσιη πας ἆον Ὑαΐον ;” 
Τωα]ου, “ βοπάσυα α]]αίπ ον Ὑαἰἴον :. Οαρία]ίο, “ ο ἰαπύδη Ὅα- 
ἐογς. Ένας, “ δοᾷ 5οµας Ῥαΐου !”. Β, Ἐν. « τιαῖς ]ο Ῥόνο κου] ;” 
α. Ἐν, « πιαίᾳ πιο Ῥ ὀνο κριά /'' Τρου, “ εἶπο ο] Ῥαάνο [5ο]ο].” 

αχρτεβεοᾷ {π ἴ]ο Ἡ. Ψ. Ἴἡο πηνίο 16, α8 Ὠιο ἄγοσ]κα ἀῑά, οπΙΨ {ον 

Ἠιο βα]κο οἱ οπιρ]αςίς. Ομπμεᾶ Ὁγ Ἰζεπᾶ,, Ὦ/οείογ, Ῥεσίι, Είαῖς,, 
ἨΝαἷκοί, Οαπιρ., Έμοπα,, Τγπάα]ο, Οναππισὶ, ἄοπενα. 

5 “Ας α πιαἩ,. οἱο. Ἔλο ἶαχρο βαρρ]οπιοπί, Γον τα 5ο οἳ 
Ίπαπι 16 ἆοοβ μοῦ 5ο0π1 {0 Ὦο ποοσξδαγ. Ἴμο ταῖπὰ οἳ {ο νσαᾷσι 

βαρρ]ίθς {ιο ἐ]ιοιισ]ή {νοπη ἴιο οοπίοχί, Ἱ. 6., “ ἴἶνο ἀορατίπχο οἳ {πο 
Βου οἳ Ἱπαη, ἴο ἁπίίορ οπ]οϊασοά ον Ἠΐ9 βουγαπ{ς, απᾶ Ἰής γούσνα 
οὐ πΏ πποχροοίοᾷ πιο, ας Ί]κο ιο ἀερανίατο απ τούανη οἳ ιο 
πιαδίου οἳ ο [αή]ψ,” οἱο. Νο εαρρ]οπιοπέ {6 οπιρ]οσοᾶ Ὦ7 Ῥεο]γ, 
Ἱομά., ὢμαιρο, Οπ1ρ., Ὠοιρ., 111μος, Ώο Ἠοίίο, Φρα, 8. ,, 

Τγπᾶαίο, ΟµαἨπ1ο9, Ίο εαρρ]οπιοηῦ Ἴνας οορίοά Ὦσ το Τ. Ῥ. 
Άοπι Τγπάα]ο, 16 ομἱρίπαίεᾶ ση Ἔσσα, “ Ναπι Πέις Ἰιοπιζιὲς 
ία οσὲ αἱ, θἷο, Ίναβ, απά Οαξίαᾖο Ἠαγοθ πο βαρρ]θπιοηῦ, Β]μου]ᾷ 
16 Ῥο ἄσοπισὰ ἱπιρονίαπί {ο Ἰηδοχὗ αηγ πρ, 1 ισσοςῦ, “ἐς 48 

1ο]ια ο, πιαη) οἵο, “ Τ0 19 3 πνοι]ᾷ Ὦο παζανα]]γ νοίογγοᾷ {ο αἱ ιο 
οἰνοιπηδίαμοσα ποὐ]σοοᾷ ὮΥ ο Βανίοιι, 

ἆ α ροῖῃρ αμγοαᾶ;. ἀπόδημος. Ἰζοπᾶ, Που, Τήάᾷ οί. Τ8 
Ιᾳἱοππαίίο η α5ο σουγοβρομᾶς ποοπταίοΙγ πι ἀπόδημος. Ἐτοί- 
εοἨποίᾶον, “ῥογοβ ο αὐνς ,  . Έτ “ αἰαπί ἆο]οις ; ”. Βγιῖαο, 

ομως (Μο ποπ αὐγοπᾶ); Ἠου. Ν. Ί., 199 "Φ (π]ιο Ἰνονέ 

{ο Τ). 

ο {0 ρα; ἑκάστῳ. 

Ῥ]οἷς. 

Γ α οίομ.” Του ιο οπαἱρδίοι οἳ “σο,” σοα ν. ἃδ, ποίο, 

ἀλεμτοροφωνίαρ. «Α6 ή πονᾷ ἵΒ 

Οι5 τισ Ἰομισμαί ἆθ- 

Ἰζομάτϊο]ς, Ἐ ας}, ΓοξίοΥ, ἨΓαἰκο[ο]ᾶ, 

δ οί οοσ-οτοπίης 
απιαγέ]ηοιις, 1 ἆο ποῦ Ἰηδονῦ απ αγ{]ο]ο. 
πιαπζς οης Ῥοα[ογθ “ πιογηίηρο” 

κα αμοι]ά Απά ;”. εὕρῃ. “ Βλου]ᾷ ο 15 ἰπεογίαί ἵπ σοπ/ουπΗ η 

ανἰν οι εστι οφ. 
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ΚΙΝ ᾷΑΜΗΘ) ΥΡΗΡΒΙΟΝ, 

ΠΑΡ. 

ΑΣΤΕΠ πο ἆαγ5 πας έλα ]ζασέ οἱ 
Ώιθ Ῥαββοτου, απᾶ οἱ απ]οαναπος 
Ῥγοαᾶ: απά ἔμο ομῖοί ρτ1οβῦς, απά 
Όλο βοπ1068, βοπο μέ Που 61ου τη] σ]χή 
ἴα]κο Ἠϊπι ὉΥ ον α{ΐ, απἁ ραῦ Λόπυ το 
ἀθαή]. 

2 Ῥαῦ ἴογ βαἱᾖ, Νοί οπ Ίο 
{οαβί-αν, Ιο5ῦ Όιοιο 6 απ πρτους 
ος ὧιο Ῥοορ][ο. 

8 Απάᾶ Ῥοῖπρ ἵπ Ῥοΐμαηγ, ἵπ {ο 
Ἰουδο οἳ Βίπιοπ {ο Ίαρον, 45 Ίθ 
πα αὖ πιοη{ί, {ους οσο 4 ἩΟΠΙΑΏ 

Ἠανίπρ απ αἱαραδίοι-ροχ οἳ οἰπί- 
πηοπῦ ος βρ]κοπατᾶ, Υ6υΥ Ῥγοσίοιιβ; 
απᾶ 6ο Ὀτα]κο ο 05, αμᾶ ροιυνγοᾷ 
{έ οἩ 115 Ἰσας. 

ΚΙΥ. 

4 Απά μονο Ὕσνο 8οππο ἰμαί]4 

Ἰαά Ἱπᾶϊρπαοι ον ζμῖη  Έοπι- 
βο]νθβ, απἁ βαἱα, γ τνας ἰ]]ς 
Ἰγαβῖο οἳ ἴἶιο οἰππομῦ πια Ἰ 

ὅ Έον 16 π]σ]ᾗί Ἰανο Ῥοει βο]ᾷ 
{ΟΥ ΠΟΥ ἴλαη ηνοο Ἰπππάνοά 
Ῥοαπσο, απᾶ ηαγο Ώσυυ οἼνοη {ο Ίο 
Ῥοοτ. Απά {Ίου ππηατοᾷ αραἰησί 
μου». 

ϐ Απά ὅοριφ εαἷά, Ἰμοῦ Ίου 

απΏΕκ ΤΗΧΠ. 

6ΗΑΡ. ΧΙ. 
5 ΔΝ 8 / Γ Ν 

ΗΝ δε τὸ πασχα καὶ τα 
5/ Δ / ς / . 

ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας καὶ 
3 / 3 ο) 

ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραµ- 
ο ο » / 

ματεῖς, πῶς αὐτὸν ἐν δὀλῳ κρα- 
/ / ν / τήσαντες ἀποκτείνωσιν' 3 ἔλε- 

Δ Νο»  « . / 

γον δὲ, η ἐν τῇ ἑορτῇ, µήποτε 
/ .. ” 

θόρυβος ἔσται τοῦ λαοῦ. ὃ Ἰκαὶ 
/ » - 5 { ” Αρ. 

ὄντος αὐτοῦ ἐν Ἀηθανία, ἐν τῇ 
/ / ων. ω οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατα- 

, 3 νο 
κειµένου αὐτοῦ, ἦλθε γυνὴ ἔχου- 

/ / 

σα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου 
πιστικῆς πολυτελοῦς' καὶ συν- 

/ κ 3 / ΄ τρίψασα τὸ ἀλάβαστρον, κατέ- 
. - Ν - - 

χεεν αὐτοῦ κατα τῆς κεφαλῆς. 
5 , . 
ἦσαν, δέ Τινες ἀγανακτοῦν- 

τες πρὸς ἑαυτοὺς, καὶ λέγοντες, 
}πὶς τί ᾗ ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύ- 
ρου γέγονεν; ᾿ ἠδύνατο γὰρ 
τοῦτο πραθῆναι ἐπάνω Τριακο- 
σίων δηναρίων, καὶ δοθῆναι τοῖς 

- 3 - - 

πτωχοῖς καὶ ἐνεβριμῶντο αὐτῃ. 
νε Δ . 5 / 

δ'0 δὲ ᾿Γησοῦς εἶπεν, ᾿4φετε 

ΒΠΥΙΘΡΡ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ΟΗΛΡ. ΧΙΥ. 

ΝΟΥ α[ίου πο ἆαγςδ, παβ 
Ρ[ο ῬΡ8ΒΒΟΤΟΥ απᾶ εέλε ]εασί ο). 
ππ]οαγοποᾶ Ἰνουᾶ: απᾶ ἴλο 
οί6ξ Ῥρτθςδῦ απά ἴμο βονίΏοβ8 
βοισλί Ίου {ιθυ τηϊσ]ό Ίθ]ο 
Ἡ1πι Υ ονα[ί, απ ριαί Λίπι ο 
ἀσαδι. ἍἜτπί {ᾖογ δαίᾷ, Νού 
αᾖπτίηρ εἴμο {σαδί, Ἰοδύ ἴπογο 
ε]ιοι]άᾷ Ὄο απ αρτοας οἱ ο 
Ῥοορίο. "Απά δη Ἰθ Ἴ88δ 
1η ἨῬοίμαιγ, ἵπ {πο Ἰοιδο οί 
ΦΊΠΙΟΠ Ίο Ίδρει, ἔα5δ Ἰ9 10- 
οἰϊποᾷ αἱ {αῦ]α, {μονο 98Π1ο 
ΝΟΙΠΑΠ αγίηρ απ αἱαβαξίογ-ρος 
οἳ οἰπίπιοπί οἳ βρκοπατᾶ, "ράσο 
ἰαπά νου} οοδί]γ ; απ 519 Ῥτοἷκο 
Ώιο Ὦος, απᾶ Ρροινοά 1 οἳ 48 
Ἠθαά, Απά μονο 6Υ9 50116, 
νο που πιπον ἀδρίοαδοά 
καπιοηρ {λοπβε]νος, απά εαἱζ, 
ΤΗΥ 1νας ὑπίᾳ πγαξίο οΕ ιο οἶπί- 
πιθηῦ πηιᾶοῇ Του τής οἰπίησπί 
πηο]ιό αγο Όσοι δο]ά {ου πιοτο 
Όναν {πγοο Ἠπάνοά Ῥοπσο, απά 
"αἴγοη {ο Ίο Ῥοον.. Απᾶ [Ίογ 
ππισπιπγοᾷ ασαϊηςδὺ Ίου. "Ῥπή 
16615 δα], «Ποῦ Ίου αἱοπο; 

1 

. Νου: 4ὲ, 

“ ΌπάἨ 

5 α Ὢγο Ώπεδονου 1”. τὸ πάσχα, 
{οαξῦ” 18 α6οά Ὦγ Ὁμαρο, Ιζαιῦ, 

.. 

ῬοςἩγ, Ὁματρο, }αἰκοί., Ὠίαῖς, 

Ίο οωρρίεπιοπέ 8ιιο]ι αξ ““ ἔλο 
Ῥια]ς,, 

(Όο Ἰψαίίς, 
Οαπιρθο], Τ]οιη. 

ποπ, αἱ, Ἴδνας., 

! ἁαπά νΟΙΥ ο05ΕΙΥ ; » πολυτελοῦς. ὰοῦ. (εν υ6109), Ἠ αἰκοί., 

Ώο ἸΠΓοίίο, Ἱκδβί]]ο]ιος ;”. Βο]σ., “ ναυ ϱιοοίοῃ 

ρήῇς:”. 10ομ., “ ἆο πιάσλο Ῥιθοίο Ἔμο ροδίου οἳ νο αἀνοτρ 
ΥΘΙΥ;” Ῥο[ίογο « οος{Ιγ; τοπάςις πο απρρ]επιοπό “ απά” ποοθεδηνγ. 

Ῥσζα, Οᾳρία]., ὃ. Ῥν,, Βραυ., Πα]. Ὠε]ς., Ὦο Ἰνοιίο, 

51ο τα ο Του. 15 εαρρἰοπιοηέ {8 ἴαίκοη {νοπι 
1π]κο 22: 1, ἡ ἑορτὴ τῶν ἀδύμων, 8ο Βῃαµι ὅ ]α Ποςίπ 49 Ίος 
αζλπιος :. Ἠε]ρ., “ [Πού [οοςί] ἆαν σης ολιουο]άο 1”. Ῥυ ἸΝούΐς, “ ας 
Ῥορῦ ἃσς Ὁησοβδον{οπ.” 

ἆ ὁ ἀπνίης τ” ἐν (τῇ ἑορτῇ). Ἠοῦ., ἐν. Το]ορο (ἐν), "Τὲ Ἱη- 

ἀἰσαίος {]ιο ρονϊοά αἲ, ἵπ, ἁπνίης, οἱ ή γΥίοἩ απγ΄ ης ἶ5 
4οπε 90 Ἰαιοί, Οαπαρβο!, Ῥϊοίς, Ῥλανρο,. 8. 108,  Ῥοπβαπᾶ 

(ια {849) ι” Ίρου,  ἀπναπί (Ία Ποςία).” 

51ο [ος Ἴλο εαρρ]οπιουῦ “ ἆαι 18 ἱιθοθββαγ. 8ο 
Οαπιρρο]!, Ιζοιᾶ,, ΊνοβΙοΥ, Όμαγρο, 

{α Απᾶ νλοη 116 Ίνα5 5 {ο Ῥγοποη 
β]ιοιι]ά ποῦ νο οπιϊ ος, ἴλλο οµαποο οἱ ἰμο ρανοἱρίαὶ οοπς (νο (ῖοι 
10 ἔμαῦ οἳ ἐ]ιο Πηἱέο νου) ἵβ πιοδί ῥΥΟΡΟ), 

6 πα ος τοιοά,”  Όοο οἱ. 2110, ποίο, Ὑπία,, τοσυπῃ- 

ρονοῦ; Ίδοι,, « τοροδίαᾷο ;”. Ῥγας, γαλαυ (Θινί, Ῥοι], ἠποιπι- 

ὀσης). 
5 «Τιχο}”. πιστικῆ. Ἠοῦ. (ιν 9ογ2ο), Ἐοεὴγ, 1οορο (Λ.1µ- 

]οσία), Τγπάα]ο, ΟΥ4Η,, Οονογζα]ς, ἄάπονα. ο Ἰοίίο, “' Δολίου ;” 

Ῥο]β., ομυοννα]εομίο ; ρου, ρανο 1”. Ὅαμ.,  π[ον[β]ε]κε,”' 

3”. Καὶ ὄντος αὐτοῦ. 

1 

μου αζ]οσίγος αἲο αδίηώαία ἵπ Πης1], ιο πας Ἠαγο {ο 
Β4Π16 {ου ας οἱπιρ]ο, οἨ πηοβιβσα οἶδ]ιος ὮΥ εοπιραγίδοη, οἳ δὴ 
αἱωσγῦς. «Α5 ποΛυτελοῦε Ώο]οπββ {ο νάρδου, ἰἶιο Ῥιορε]οί/ οἱ οπι- 
Ρ]ογίης “ απά ” 8 οὐνίους. Τη, “ πολυτελοῦς 01 Υ. νάρδον 

ϱομωτοτο ραῇο” 

} αγγ0ΥΟ πηπο] ἀἱδρ]οαςοά ;. ἀγανακτοῦντει. ΤοσἩγ, Που. Βο 

(Π. Υ.) αι. 10 114, 41. 

κ ««ρπιοπα {λοπιςοἱναβ, απά βαἱά ;”. πρὸς ἑαυτοὺς, καὶ λέγοντες. 
']ιο ῥγοροβίξίοι Ίνα {]ιο 61Πο {ογοο ας {1 ος, 1: 27, 9 : 88, (10. Υ.), 
«ρπηοης {λοπιβο]νος.”. Ἠοῦ. (ὖι οσο), πρὸς. «Αἰογηαίάνο τουάογ- 
Ίηα,, “« {11ΟΥ Ἱνογο πιο] ἱβρ]οαθοά, πιά βαῖἆ ππιοης ἐποπιβο[νορ.” 

1 Ὠής οἰηίπιοηὔ.” 
Θ]ιο]”, Τ,ασἶπη., Πβα]ιουᾶ,, Ἠίπι., Ιπαρρ, αι Ἐλήέσδομο, 

Ῥοομ πἀορίοά Ὦν  οδ1οΥ, Ὀμανρο, «Δ.. ΟαΠΡ., Ῥοςὴγ. 

Τοῦτο τὸ μύρον 15 {πο τοσᾶίπα οἱ ἀίοςΡ., 
Τ{ ηας 

πα ϱἶΥΟΗ;”. δοθῆναι. Το γοροΒοη “Ἠανο Ῥους” ἵ6 Ἱπή- 

ΠΟΟΟΞΦΩ2Υ. 

κα Ῥπεν”. 4. Ἐοηᾶ., οβίογ, Ὀϊοῖς, ΟαπιρΏο]!, Ὑγακοβο]ἀ. 

5 Ἐν. « πιαίβ 1”. Ὥσ]ς., “ πιααγ 1”. Όο Ὑοίίο, “ αὖεν 1’. Βραπ. οηᾶ 

Τσου, ηλας τὴ. Τα. παπα. Ώαπι ὁ πρ 
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πΙΝΟ ὁλλμας ΥΡΗΡΙΟΝ. 

8ἱοπο; ΊΙΙΥ ἰουΌ]ο ο Ίιουἲ. Εἶια 
Παίμ πνοισΏί α οοουᾷ Ἰνοσὶς ΟἩἨ 
116. 

Ἱ Έου γο Ίαν ο Ῥουυ γψ]]ι 
γοι αἱναγθ, απᾶ π]οηβοσγον γα 
πΙΙ ο ΠΠΑΥ 4ο λοπι ροοᾷ: Ῥαῦ 
14Ο ο πανο πού ΙΑΥΒ. 

8 Πο Ἱαῦι ἆοπο π]ας εἶο 
οοπ]ά: 516 18 οοππθ α[ογθΠαπᾶ {ο 
αποϊηῦ πΙΥ Ώοᾶγ ο ἴ]ο Ῥαυγίπο, 

9 Ὑοι1]γ 1 6αγ ππ{ο γοι, /]ιουο- 
Βοονο» {λῖ σο8Ρρ6ἱ 5πα11 Όο ργδασ])- 
οἆ ἐνοιρ]ιοαύ 6 πλοίο που], 
τλίς αἱδο ὑ]ιαῦ ος Παί]μ ἆοιιθ ε]ια]! 
Ῥο Βρο]κοη οἱ, {ου α. πιοπιογ].] οἳ 
μον. 

10 Απά σαᾷας Ἰβοατῖοί, οπο οἱ 
11ο Ίπνο]νο, ποπ απίο ἴμο ομῖοξ 
Ῥη1οβίβ, {ο Ῥοίγαγ Ἠῖπι πη{ο {λοιη, 

11 Απάᾶ Ἠ]ιοη {1ο Ἱιεανά {ξ, 
πογ ππουο ρ]αᾶ, απᾶ Ῥγοπηὶβοᾷ {ο 
αἶνο ἸΠ1 ΙΠΟΠΘΥ. Απάᾶ Ίο φοισ]νή 
Ἰουγ Ίο πι]σ]ί οοηγεπ{θη{]γ Ὀοίναγ 
πι, 

12 Απά ἴμο βγεί ἆπγ οἱ τπ]οαγ- 
οποά Ῥτοσά, ππθη Ἠ]ιογ 11119 {ια 
Ῥάββογοτ, Ἠὶ5 ἀϊβοῖρ]ος θαϊά απίο 
Ἠΐπη, Ἰ/ουο γη]! ἴ]οιι ἐ]αῦ πο σο 
απᾶ Ῥρτοραγθ, {λαύ οι πιαγοςί οαἱ 
Όιο ραββουον } 

15 Απά Ίο 5οπᾷοῦμι {ον πο 
οἱ 1158 ἀἱβοίρίος, απά βαΐλ απίο 
ἴλοιι, ο Υθ Ἰπίο Το οἱ, απᾶ 

ΟΠΡΕΚ ΤΗΣ1., 
./ / ». / / 

αὐτὴν" τί αὐτῇ κοπους παρέχετε; 
καλὸν ἔργον εἰργάσατο εἰν ἐμέ. 
΄ πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχε- 
τε μεθ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε, 

/ Δ 5 ο 3 ΑΔ 

δύνασθε αὐτοὺς εὖ ποιῆσαι' ἐμὲ 
/ / ὰ 5 δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. ὃ ὃ εἶχεν 

4 3 / / / 
αὕτη, ἐποίησε' προέλαβε μυρὶ- 

Ν - Ν 3 

σαι µου το σῶμα εἰς τον έντα- 
Ν / ε ο 

φιασμόν. ὃ ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅπου ἂν κηρυχόῇ τὸ εὐαγγέλιον 

Ν 

τοῦτο εἰς ὅλον τὸν κόσµο», καὶ ὃ 
ευ / ο / ᾿ 

ἐποίησεν αὕτη, λαληθήσεται εἰς 
/ ». 10 Ν ς 

µνηµοσυνον αὐτῆς. Ἰαὶ ὁ 
, [ ε » / ω » 
Ἰούδας ὁ Ισκαριώτης, εἰ τῶν 

/ μα. . Ν ’ 

δώδεκα, ἀπῆλθε προς τους ἀρχ- 
- Ν 

ιερεῖς, ἵνα παραδῷ αὐτὸν αὐτοῖς. 
11 Οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐχάρησαν, 
καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον 
δοῦναι. καὶ ἐζήτει πῶς εὐκαίρως 

9 " 

αὐτὸν παραδῷ. 
Φ ’ { / . 

ΚΑΤ τῇ πρώτῃ ἡμέρα τῶν 
ή ὰ Ν / 3/ 

ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, 
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 

ο) / / ε / 

1οῦ θέλεις ἄπελθοντες ἑτοιμά- 
ο ’ ἑΝ / 

σωµεν ἵνα Φφάγῃς τὸ πάσχα; 
/ / «ν 

15 Ἰκαὶ ἀποστέλλει δύο τῶν µα- 

θητῶν αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, 
ε ’ } Ν / Ν 

Ύπάγετε εἰ, τὴν πὀολιν' καὶ 

ΤΠΕΟΝΙΡΕΡ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

ΥΊΥ ἆο γο (ουῤ]θ]ιου Ὦ 5ο αῇ1 

νγοπρ]λί α σοοᾷ Ψου]ς ΡίοΥ πιο, 

Ῥου γο Ίανο (ο ροου γη ου 

41 4Υ5, απᾶ «ΨΊοπογος γο αν], 

ο οαπ. ἆο ἴποιη ροοἆ, πό πιο 

Υο Ἰαγνο ποῦ α11αγΒ. Ὦμο Παῦι 

ἆοπο πνπαῦ εἶο οοπ]ά: "6ο Τα] 
αποϊπίοά πιΥ Ῥοάγ Ῥο[οιο]ιαιιά 

{ον ιο (ρανῖαὶ. Ίνα] 1 δαγ 
ἰο γοτ, Ἠμογογον ἰμν σοβδροί 
5]α]] Ὦο Ῥνοπσλοᾷ {μτουσ]οι 
Ώιο πν]οἷο νου], "πας Ίο 

λαΐμ ἆοπο, 51811 αἶδο Ώο 5Ρρο]κοι 

ος {ου α πποπιοτ]α] οξ]ον. Απά 

ζπᾶαςδ Ιβδοαποῦ, οπο οἱ με 

Ἀνο]νο, Ψεηῇ ζο {ιο ομίοί ρυ]οδί5 

"ο ἀα[νου Ἠΐπι πρ {ο παπι, 

Απά Ὕλου {ου Ποανά {ξ, 1ιογ 

ποιο σ]αά, απᾶ Ῥνοπιὶςδοᾷ 1ο 

ρΊνο 1ήπι ΠΟΠΘΥ. ἈΑπᾶ Ἡθ 

βοισ]έ Ίου Ίο απο] οοη- 

γοπ]οη{1γ ἄο]νου Ἠ]α πρ. Απά 
Όιο Β95ί ἆαγ οἳ ἴλο ]ζαςί οἱ Ἡ- 

ἹἸοατοποά Ῥνοαά, ου Άγ 

ΚΠοά {ιο Ῥαββογου, μῖς ἆῑς- 

αἱρἱ65 7ΡαΥ {ο Ἠπα, Ίπογο πν]ί 

ὕνοι ιού πο λα]] σο απᾶ Ρ)ο0- 
ρα6, ὑλαῦ ἶιοα πιαγοςδύ σα ἴλο 
ῥᾳββονον Απά ο Ροπάθί]ι 
{γι πο οἳ μΐ5 ἀἱδοῖρ]ος, απᾶ 
βαὐλ {ο σοι, Ξ40 Ιπίο ἴμθ 

--α 0 

ρα 1 

15 

Το νομος ἐλίς ραδδασς, “ β]χο 5 ΝΊΥ 4ο γο ἰουῦ]ο 1ου 1”. τί αὐτῇ κόπους παρέχετε; 
Τηἱ6 αγαησοπιοπύ Ίπνο]νοῦ πο ϱηοπίο; ἀδρατίαγο ἤγοια ἐ]ιο οχζσυ 
ο ο {οχῇ ναι ἐ]λαῦ οἳ ἐπο Ἡ, Ὑ, 8ο ῬοαοἨγ, Έποπι,, Οαπιρῥοϊ, 

Ώιοῖς, Ίαἷκοί, 16 αοσονᾶς ψί]ι ουζπαυγ ακαρο, 

Ρ [ο πιο”. Έμοπιδοῃ, ία. ν ἔμοί Ἰαξίοπά οἳ εἰς ἐμέ, ἵ8 
αᾶορίοά οἨ νο απο οἳ ἀπίοδὺ., Φο]ιο]α, Ἱζπαρρ, Εήπιαπη, 
Τωασ]πι., απᾶ Τ16ος, Του. (ἐν), Θο α[ίου νοιΏς Ἱππρ]γίης {ο ἆο 

ΦΏΥ ὑλ]ηρ δι ἐς εαφο ο απ οπς, Ἱ. ο. ο οἱ οΥ Ἠΐπι, Ψ]ογο {ιο 

ποοιβα{ίγο οἵ ἀαΐίνο πηἰσλί εἰαπᾶ.”. Ὅαη,  μποῦ πιία,” 

 Ἠμοµβοσνου ” 5 ο,βο]αίο, 

ῬοσΒγ, Ἰαιοβ, μαυρο, Οαπιρῥοϊ!, 
Της γουὈ {6 ποῦ α ᾖοο]αγαίοη Οο( ρογπιδίοη, Ὀῦ οἱ 

ᾳ «πγ]οπογαν ;”. ὅταν, 

5 ΑΥΟ ζ0π:”. δόνασθε, 
ΠἹοήδοή. 
αθἰΜ. 

. “Βμο Μα. αποϊπίοα----ο[ογο]απᾶ ι””. προέλαβε μµυρίσαι. 

ὙΓαιοί, ὮοοΠγ. Ὥο ἸΠοίίο, « οίο βα[υίο 2 Ὑοιαας;”. Τρου, 
“4ο πα απζορπᾶο ἅ απαϊτο α Προλαμβάνω {5αγ5 Ἠοῦ.) Ὀοίογο 

ϱη ἴμδη, (ἱσπίθος), {ο ἰαίιο τρ ὑο[ογο]απά, ἰο ο ὃσ[ογα ἴλιο πο, ἰο 

απἰἰοῦραίε ἴλο πιο ο ἀοΐαρ.” 
λαῦ αποϊη[οα 1Υ΄ Ώου ὮΥ απθἰοίραθίου αραϊποῦ πγ Ῥασγίηρ” 

Ίο Ῥήγαβο, “ ἶ σοπιο ὑο[ογολαᾷ ”. (ο ὕιο Ἡ, Υ.) 19 ἵπ]κου {οι 
Όνο Υ πἱσαίο, “ ρηονοπί6 πησογο,” 

ε ο Ῥηα] λαυρο, Ῥοσμγ. “ Βυγίης” ἵΒ πο αβοᾷ οπ]γ α8 

α ῬανΙλοῖρ]ο, 

πα Ἔγ]ψ ου 6ἡ, ὃ τ 28, ποῖο, 

ο“ γλαβ.” ὃ, Βμαυμο, Ίοδ]ογ, οσο], Ἠαἰκοβο]ά. Ὑπα]ραία, 
ἁ (ιοᾷ.”. Το τοπᾶσνίς εἰιου]ᾷ ασισο ΙύΠ ιοί οἳ {1ο βαπιο Ῥχο- 

που ἵη Υ. 8. 

Ἡ {ο ἀο[ίνου--αρ.”.. Όσο οἱ, 1 τ 14, ποἱο, 

κα πηϊολή-- ᾖο]νοι---πρ.. οσο ο). 1: 14, ποῖο, 

Υ “«Ρ4Υ:” Λέγουσι». ΟΒΙΟΥ, 661, ΥΝ αἷκοί,, Ὀλανρο.. Ὑ]ρ., 
Ίνναβ., Ὥσσα, Οαφία]ίο, “ ἀἰσπη δν”. Ωο ἸΝούίο, «βαοὸμ 1”. Βραμ., 

α ἀσοη.” 
τα αο; Ρις Ὑπάγετε, Τἱο Ῥνομοι ἴ οπι]έοά ἵη ἐῑο {ἴοχέ, α5 
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ΚΙΝ ΙΑΛΑ) ΥΡΠΡΙΟΝ. 

Ώιογο 5181 πιοοῦ γου α 1π8π Ώοα)- 
Ἰπο ο Ρίζος οἳ υπίου: {ο1]οι 
πι. 

14 Απά π]ογοδοσγον Ίο βἶια]] 
πο ἵπ, 64Υ Υ0 {ο {ιο ροοᾷ-ππαη οἑ |ς 
Όιο Ἴοιδο, πο ἹἩΜαβίου αι, , 
Ὕ]οιο ἵ {ο σποβί-οἸαπιρου, 
Ἡ]ιοιο Ἰ βἰα]] οαἱ ἴ]ο Ῥαββογοι 
πα ΏΥ ἀἰδοῖρ]ος 

16 Απά Ἡο γη] εἶοιν γοι α 
Ίαυσο πρρος τοοπι θηίρ]ιοά «πιά 
Ῥτοραχοά: Όπους Ἰηθ]κο }ομάγ [ου 
18. 

16 Απᾶ 5 ἀἱδοίριος ποπ 
{οτί}, απά οπΊπο ΙΠίο ιο οἱ γ, απᾶ 
{οαπᾷ αξ Ἱιο Ίνα εαἷὰ ππίο λνοπη : 
Αη ἴλογ πιαάο 1οςᾶγ {ιο Ῥαβε- 
οΥοΡ. 

1Τ Απά ἵη ο ογοπίης Ίο οοπ1- 
οὗ αη] ιο ὕπγο]νο. 

156 Απά ας μου δαΐ, απᾶ ἀ1ᾷ σα, 
16815 ραΐᾱ, Ἡ ου] Τ δαγ απο οι, 
Όπο ος γοι γγ]ήο]. οα{ο] ση {] πιο, 
βα]] υοῦταγ π1ο. 

19 Απά Όιου Ῥοσαη ἴο Ῥο 5ου- 
ΥΟΥ{Π1, απᾶ {ο 5αΥ Ἰπίο Πϊη 916 

6ΠΕΕΙΚ ΤΗΧΤ. 
3 / 6 9/ / 

ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κερά- 
β , β 

µιον ὕδατος βαστάζων' ἆκολου- 
/ ο) 4 ΔΝ ιά Δ 

θήσατε αὐτῷ; 14 Καὶ ὅπου ἐὰν 
εἰσέλθῃ, εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ, 
"Ὅτι ὁ διδάσκαλος λέγει, 1οῦ 
ἐστι τὸ Κατάλυμα, ὅ ὅπου τὸ πάσχα 
μετὰ τῶν μαθητών μου φάγω; ; 
16 καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνώγεον 
µέγα ἐστρωμένον ἔτοιμον' ἐκεῖ 

΄ τ α 

ἑτοιμάσατε ἡμῖν. ὃ Καὶ ἐξῆλ- 
θον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἦλθον 

ΔΝ / Θ ΔΝ 

εἰ τὴν πολιν, καὶ εὗρον καθὼς 
5 Αα Χ 

εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἠτοίμασαν τὸ 
/ 

πάσχα. 
1αὶ ὀψίας γενομένης ἔρχε- 

ται μετὰ τῶν δώδεκα ᾖ καὶ 
/ 

ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόν- 
” ε η ο 4 Ν λέ 

των, εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦε, -4 μην λέ- 
ς [ο] 3 ς Α 

γω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παρα- 
δώσει µε, ὁ ἐσθίων μετ ἐμοῦ. 

, ν - 

19 Οἱ δὲ ἠρζαντο λυπεῖσθαι, καὶ 
/ » .ν ω » ω / 

λέγειν αὐτῷ εἰς καθ εἷς, μη τι 

ΤΕΥΙ.Η,0 ΥΕΠΒΙΟΝ. 

οἳογ, απᾶ -α. πιαα Ἰοαίηρ 8 

Ρίέομον οἱ παίου σηῖ]] πιθοῦ γοι: 

{ο]]οιν Ἰήπ. Απᾶ π]Πειογος 
19 λα] οπου, «5αΥ «ἱο ἴ]μθ 
πιαδίου οἳ ἴ]λο Ἰοιβο, Τ]ο 

«ῇοᾳσμου ο], Ἴλσγο 15 11ο 

σποςί-ομαιηρον, πλσογο 1 εἶα]] 

οαῦ ο Ῥαβδονου πλ Ἡ 1ιγ ἱδ- 

οἱρίοδ7 Απιά ο π]] ϱπου τοι 

, ἶαισο Ἴρρου τουσ {ππ]δ]ος 
απά Ῥιορανοᾶ: ποιο (ργθρ8το 

{0Υ 15. Απᾶ ]]5 ἀἰδοῖριος Ἰνοπύ 

{ονίἩ, απἆ οαπιο Πίο ο οἳγ 

απᾶ {οππᾷ Σέλίιρς "υοι 88 Ίιο 

Ἰαᾶ βαϊᾷ {ο ποπ, απᾶ {ου 

Ῥχθρανοά {ο Ῥαδδοτον. Απά 
)ουοπῖπρ Πανίης 60ΠΏΟ, 10 60ΠΙ- 

οὗ αν] ἴ]ιο (ποιο, Απά ἵαθ 

1ο αοο]ποᾶ αὖ ἴπρ]ο, απᾶ 
πνουθ θαἱπᾳς, .οβιβ βαἷᾶ, "Τν]γ 

1 αγ {ο Το, Οπο οἵ γοι, πμο 

οαίοῦ σι πο, ] ἀο]ῑνουν 

πιθ Ἱρ, «Απά 1λμογ Ώοσαμ {ο ο 
βουγογ{11ἱ, απ {ο 5αΥ ἴο Ἠΐπι, 

μ-ι 4 

μα οι 

κ 6 

ρα 9 

ἴνονο Ἰ6 πο ομαρ]ιωςῖς, απά {]ιο νουδῖοη Ἑλου]ά οοννοςροπᾶ. 

1, Ὁ, οἱ {νὸ ρατα]]οἱ, Μαίδ. 26 «18, Ὑπάγετε, “ ο.” 

Τη {λἱ5 νουβο, ἀκολουῦήσατε ἵδ 
Ῥτοροι]γ τοπ ογοᾶ 1η ο Ίο. Ὑ. αἰπαρὶγ “ {οοιν.” 
Ῥοσ]γ, Οππηρῥο]], Ἠ/α]κο[., Ὠίο]ς, 

α 6 ς ἨαΗ, Ῥουρήηο αν Ρίίομον ο ννίου, ΙνΗ] πισοῦ γοι; 
ος γι, με ἤ ο. ͵ 

τήσει ὑμῖν ἄνθρωπος µεράµιον ὕδατος βαστάξων. 

πμς πανα] ανα πςομοηὲ οῇ ἴμο 5οµίσησο ἵς λα οἱ ἸΝΙοΙξ 6ᾳ 
1ηα Ῥομγησο α η]οιή οἳ Ιαίος να] πποίο γοιι.” 

Β, Έηω τα Ἠοίηπηο Ροτίαηῦ πηο Ἠ, Ἡ. ονἱσ]ησίοᾷ σι Ἑγηάα]ο, 
οτασµο ἆσαι νίοιᾶνγα απ ἀογαπί ο νους,” 

υ΄ α ΥΗΟΥΟΥΟΥ,” 

ἀμ]οῖς. 

6 έ60Υ1”. εἴπατε. 
Ῥτοροχ]γ οί " ο 

ν. 18, ποίο. 

ἆ « {ο {ιο Πιαθίου οὗ ία Ἠοιςο; ” 

Μαν 10: 920. 

ο 6 "ραρμον,” 

 «ρνοραγας 

Οαπιρροῇ, Ῥος]γ. 

Ἰμίήκο 15: 201 14:21. 

Θοο οἩ. 4: 98, ποῖο. 

5. Ὅν., 

ΜΒ πογά οσθας, ἵα Όλο {οχτ, 

Σα ήιος. 

{6 ἱπιρονίοοί 1 [οαπᾶ ' μας πο οὐ]αοῦ. 

κ Ἠγμανοβοσγος ” {5 ο,εοῖοίο. 

Κοπᾖ,, Ῥοσιγ, Οαπιρῥο]], ναοί, Τον. 

8ο ραναμοὶ (Β, .) Μαϊῦ. 2960 118. ου 

τῷ οἰκοδεσπότῃ. 
Ῥοο)γ, Ἰζομᾶ., Ὠϊοις,, Ώμαιρο, ΈΠοπιδοῦ, ΟππΙΡΡΟΙΙ. 

” ἑτοιμάσατε. 90 Τὰ Υ. 12. 

αῬγορογοο). γαἱδ., Ἰναδ. Ῥστα, 
« Ῥαγαίο,”. Της ἰμο 1. Ὑ, πα πιη]ομ](γ οἳ 1ο Ἰηβίαησος, Ὕουο 

Τ 15 εαρρ]ομιονί ἶς {ηδογίοᾷ Όοσσιςο {ο εὐπίοησο 

Τη γης οἨ ϱΟΠΥΟΥΡ4- 

Ὦο {1ο 

Φο Κοπά,, 

” παν- 

ης αἰπ]ρ]ο 

Ἰμαί οἱ {ιο 

Ὁμαυρο, Ιζοη-{ { 6 {1ογ ρτορανο(,” 

ὐσιο. ἸΜακοί, 

5ο (Β, Ὑ.) 

οαἱρσουῦ ;”. Ὀγτίαο, 

ποίο, 

} «πογο οα πρ 
Ὀιοἰίμαον, Ὀλαυρα, 

ο. 
} 

ὰ ΘΥΟῃ 457 μαὼρ. 
1:12: 19 1392. σομα 19 

Ρανοῖς Ἰᾳ πςθᾶ {ου {1ο οαβεῖο καθ ὰ (μαύ’ ἆ), ἀοβηοα Ὦγ Τ44ἀε]] 
Μαογά ης αἲν « ζιιδί αν.” 

) «ρνοπίης Ἱανίης οοπιο,” 
καάα ον. γοο]ησ.” 

(1ο: Βνοίδο],, “ αοοιπὀο (πἱο]αρο : 
Ἱπίου (1. ο,, ὮΥ Ἰαΐον ἀγοσὶς γήζους), “ {ο δὲο αἱ ἑαῦ]α”'. Τμαξ. « αοοιην- 

 ορίαπζο οἶ]ος γοροβίαἆο»;” Ὄο 

ηψοίίο, « ᾖα εἷο σα Τ]εοιο Ίαρου ;. γαρ. Οαδία,  ἀἰβοιπιρο- 

δις οἱδτ Ίδνας,, ὁ (πσπα αοουπηρογοπέτ”. Ῥσσα, “ Ωπαπηφτιο ἱβ- 

” 9ο Ιοιᾶ., Ὀἶοῖς. 

:50: 15 :10.. Ἱέεοπι. 1 : 28, οἵο, 

Θορ ν, 10, ποῖο, 

Ἠοῦίηδοι (ών υσγθο), "ο τουίιε 

Τρου., 

Όσο οἱ, 1. τ 14, τοῖς, 

ου, Ίο πονος οπαῖ6 {1ο ορ]οοί οἱ 8 νοιῦὈ. Τ]ιο Ποισ]ί ῥιο- 
βοπἰοᾷ Ὦγ ἴμο ἰοχῦ 16 ἠναῦ ἴλμο ἀἱδοίρίος {οιιπά αἲὶ, πο ΟἨείςέ 

Ἰιαᾷ ἀοσ]ανος σγου]ά οσσαν, {ο Ῥο 5 Ίο Ἰαᾷ εαά---Μ1ογ [οππᾷ « νο 
πΙΑΗ/” « {16 σπθεί-ομαηῦου,” οἱο, 

πηουί Ίιογο, “Ιηνοποναηύ οπιπία Ῥχους ἀἰκοναν οἱ; Ὁ, Εν, « 1]β 
Πουγογοπῦ ἐ6ς οἶιοδος οοιππ1θ Ἱ] Ίθιι αναἰς ἀἱδ. 

Ῥοοἳγ. ο (0. Υ.) οἡ. 11 16. 1ο 

Τ8 

Ὥσζα 88 Ἱπίγοβιιοεά α. θαΏρίθ- 

Φορ οἳς, 1 : 52 απά 6 : 91, ποῖς». 

αἱ 

απ πιοπδαπι) τ’.. Πάᾳσ]], 

ἁρασλω (ἄποιπύεπ{ νι), ου οἷι, 2: 1ὅ, 

ἐσθιόντων. Ὠϊας, μία ἔουπι, {ουπιοί ἔ]ιο 

α ργοσιοβίγο Ἱππρον[οοί,”. χορνοβοηίίης οοηΜ]παθᾷ αοβίοη, Ργοβεηία 

νο ἐ]ουο]ις οἱ 1ο {οχί ση] οκποίποςΒ, 

κ «γῃ]ν τ Όσο οὗ, ὃ 128, ποίο, 

πα γί] ᾖο]ήνου---αρ” 
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ΧΙΝά σΑΜΠΘ) ΥΠΠΒΙΟΝ. 

ΡΥ οπϱ, 19 Πέ 12 απά ιοῦλου φαϊᾶ, 
1 ας 1 

20 Απᾶ Ίο απβγψογοἆ απᾶᾷ βαϊᾶ 
πηζο {ηοια, Ιέ ἐς οπο ο ιο ἠγο]νο 
Όιαῦ ἀἱρροίλ πν(] τπο Ίπ ο ἆἱς]. 

21 Ἴμο Ῥοη οἳ παν Ἰπᾷοσᾶ 
ΡοούἩ, ας 1έ 18 τν ίθη οἱ μπα: Ῥϐ 
πο {ο ὑμαῦ ππαη Ὦγ Ίου πο Φοπ 
οἳ π]αὈ 18 Ῥδίγαγοάᾶ{ ροοᾷ ποιο 1έ 
{ου 0λαί παν 1 Ίο Ἰαὰ πογον Ώορι 
Ῥοτη. 

22 Απᾶ α8 ἴ]ογ αῑά οαΐ, 6 οδις 
ἰοοῖς Ὀγοαά, απᾶ ω]οβςοᾷ, απᾶ Ῥτα]κο 
{έ, Απᾶ ϱανο Τἴο ἴ]οπ, απ ραἱᾶ, 
Έωχκο, οαῦ: Πάβ 15 πιγ Ῥοάγ. 

28 Απᾶ Ἠο {οο]ς ἴμο ουρ, απᾶ 
πγοι πο Ἰαά οἴνοι απ], Ίο 
σαγο {ὁ ἴο Ίλοπ: απά ἴπεγ αἱ] 
ἀναπ]ς ο{ 15, 

24 Απά 6 ραϊᾷ ππίο ποπ, 
ΤμΙ8 16 πιγ Ῥ]οος οἱ ἴῑο πονν ἰοδία- 
πιοπῇ, ἸΥ11ο]ι 15 5ηος {05 ΠΙάἨΥ. 

20 Ὑου1γ, 1 βαΥ ππίο γοι, 1 
πι] ἀπήπ]ς πο Πποχο οἱ ο {π]ζ οἳ 
ὑμο νῖπο, απ] Οιαῦ ἆαγ ἐλαῦ Τ 
ἀτίπ]ς 16 ποτ {πα 1ο Ἰησάοπι οἱ 
6οἆ. 

26 Απᾶ π]οη {αγ ας διιησ «η 
Ίψπια, Ὅμογ Ἱποπύ οπὑ Ιπίο ἴ]ο 
πιοιη{ ο{ 0Ηγςοβ. 

2Ί Απ ἆοαδας ϱαἲ{] πηπίο ἔ]οπι, 

..) 
έγω; 

21 

ο , 
του παντες' 34 

απβΕκ ΤΗΣ. 
/ 3 / 

Καὶ ἄλλος, ή τι ἐγώ; 
λ 5 Φ 

δ0 3Ο δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς; 
Ὡ - , 3 / 

Πεῖς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτὸ- 
» 3 Α ΔΝ / 

µενος μετ ἐμοῦ εἰς το τρυβλἰον. 
ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. ὑπά- 

γει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐ- 
- Ν . / 3 / 

τοῦ: οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ εκείνῳ, 
3 Ὡ Ν . / 

δὺ οὗ ὁ υἱος τοῦ ἀνθρώπου παρα- 
χΝ - ω.) ε 

δίδοται. καλὸν ἦν αὐτῷ, εἰ οὐκ 
/ κ / 3 .ν 

ἐγεννήθη ὃ ἄνθρωπος ἐκεῖνος. 
/ Αα 

33 Ἱκαὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, λα- 
ΔΝ ε 2 “ ὤ/ α΄ ή 

βων ὁ ᾿Ιησοῦς ἄρτον εὐλογῆσας 
5, κ 5/ 9 
ἔκλασε, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ 
εἶπε, Αάβετε, φάγετε. 
ἐστι Τὸ σῶμά μου. 
βὼν τὸ ποτήριον εὐχαριστήσας 

ο] 3/ 

ἔδωκεν αὐτοῖς. καὶ ἔπιον ἐξ 
καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

5 ΔΝ ο / Ν . 

7οὔτο ἐστι το αἷμᾶ µου, το τῆς 
α ’ Ν 

καινῆς διαθήκης, τὸ περὶ πολ- 
ο 3 / ο) 

λών ἐκχυνομενον. 
ε [ον ε / Σ Ν / 3 Α. 

ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὗ μὴ πίω ἐκ τοῦ 
/ ον / 9 ω 

γεννήµατος τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς 
/ ο Ν 

ημέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω 
Ν 3 ω) / - - 

καινον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 
/ - 

ἓὁ Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς 
νο . ᾿ Α 

ΤΟ Όρος τῶν Πλαιών. 

ΏΕΥΙΡΕΡ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

οπο ῬΥ οπο, 15 14 12 απά απούµος 

«αἱ, 18 16 12 Λπὰ Ίο απβοτεᾷ 20 

απά 5αϊᾶ {ο λοπι, 1 ἐς οπο οἨ 

Όιο ῳγοινο, πιο ἀἱρροίι παύ]ι 

119 η ο Εῑδι, Τ]ο Ῥοη οἳ 41 
πια 1πᾷοσᾷ οἀερατ{θί]ι, ας Τζ ἵ5 

πγ1δίθη. ροοποσιπίπο Πα: Ῥαῦ 
αἹποο {ο ναῦ πιαν, "οιρἩ 

π]οίη {1ο Θοπ οἱ πιαη 5 ἆο- 
Πγατο τρ, «Τ6 Ἰαά ΈΏθου ροοᾷ 

{ου "ἴλαῦ Ἱπαη, ΙΕ ιο ας ποῦ 

Ῥουι Ῥουπ. Απᾶ "48 {αγ Ίουο 22 

οαύΐπα, σας {οοῖς Ῥτους, απᾶ 

Ῥϊοββοά απ Ῥνοῖο 1, απᾶ ϱαγθ 

{ο ἴλοι, απ. ραῖά, "αικο: {1115 

ἱ5 πιγ Ῥοάγ. Απά Ίο {οοῖς ἴμο 258 

οπρ, απά μου Ἰο Ἰαά ρἶγοι 

Ὀναπ]ςς, Ίο σαγο {έ ἴο ὕἶνοπι: απά 

Όνου αἱ ἄναπ]ς οἳ 16. Απά Το 24 

βα]ᾷ {ο ἴἶνοπι, Τ118 18 πιγ Ῥ]οοᾶ, 
α(μαῦ σος πο ποπ οογοπαμ, 
π]ο]ι 15 5ιοῦ {ου 11.ΠΥ. "Έντα]γ 25 

Ί βαΥ {ο 7ο, 1 ""Βα]] ἁτιπ]ς πο 

πιοιθ οἱ ο {υπ οἳ ἐμο νίπο, 

ΠΠ τμαῦ ἆ4αγ, «πηον 1 ἁπ]ς 10 

πουν ἀπ {πο Ἰᾳποᾶοπι οἳ οᾶ. 
Απά Ἴ]θἨ {1ογ Ἰαά 5πησ αι 26 

Άγιαπ, που ποπ οπὺ {Πίο {1ο 

πιοπῦ οἳ 0Ἠνο. Απά ἆοδις 27 

α. / 
τουτο 

39 Καὶ λα-|: 

ε 

αυ» 

ὃ ἁμὴν λέγω 

2Τ καὶ λέ- 

5 ἀορανίομ;”. ὑπάγει. Οππηρροῇ, Ὠἶο]ς. Ἐοῦίηροῃ, ὑπάγω. 

αΤο ἀδραςί (1 νο Βθη5ο οἱ “ ἀαρανάπο {γοπα ἐλίς πγου]ά ”. οἳ 
Πίο”) ἵδ οοπιπιοῦ ἵπ ος Ίαησπασο {ο οχῃχθςς ἴἶιο ἐ]οιια]ή οί 
ἁγίης. 19 [11] οχρτοβδίοη Ίνας οπιρ]ογοᾷ Ὦγ Ομεῖρῦ, σον Ἡ : 98, 
ὑπάγω πρὸε τὸν πέμψαντά µε. 

Ρα ορποογηίης η: περὶ αὐτοῦ. Ἠίοις, 
β1νορ Οδ γγογᾶ {πο ῥιο[οιοποθ, ταίμου ἴἶνατ « οἱ 

Ῥιοροπύ Άδασο 

4 “που. Έμο ριοδοπὺ ον λοσγαρΗγ οἱ {πο πΥονᾶ, ἸΜουσίου. 

Σα {μγουσ]ι Ίν]οήι τ. δὺ οὗ. Ἐοῦ., διὰ, Ἰ ἆσοπι 16 ἀοείναδία 

ο πι  Ὦγ)” α5 [πν 48 Ῥνποιίσαλ]ο, {ο 9.809 πηΊουο ἐἶιο ἠιδίγιι- 
πιεπἰαῖ ἀαΐυς 900118. 

Σα ἀο]]γοτοᾶ πρ... Θοο οἷι, 1: 14. 

10 Ἰπᾷ Ῥουη ποοᾷ ;”. καλὸν ἦν. ὙΝοβίογ, Ῥοο]γ, βμαυρο, 

8. τι, “Ἡ ο ἐδέν' ο ἠπιροι[οοῦ {6 Ίουο πςοςὶ [ος 1ο ρ]αροι- 
{οο, Ττο]ορο, ἄταπι., ὃ 60, οἳς. ὃ (δ). 

Ἡ 1 9 Ἰμαά ποῦ Ῥθρν ους”. εἰ οὖκ ἐγεννήθη. Ί1Ρθ, 
Ἰοδίογ, ἨΓαοί. 

5 “μς {1ογ Ὕνοτο ουήης 1”. ἐσθιόντων αὐτῶν. 
Ὁπατρο, Β. γ. 18, ποῖο, 

πα Ῥακο Φάγετε οἳ 1ο Ἐοχί, Ἠοσορῦ, (ή ου} 18 τα]εοίοᾶ 
Ὁγ ἀμοερασίι, Βοἱιοί”, Ἱαοιπιαμ, Ἠἐπιοπη, {ζπαργ, Ετ1ἱ2., Ποῦ. 

Ἰψαζοί,, Ὀίοῖς,, 

(Παυπιουγ), Τομ. Νοῦ τοοορπἰπεᾶ Ὦγ Βγιίας ο Ὑπμ]ραίο, Τό 
16 δριλΊους, 

κα ας, πὸ, ἨΓαοί, Ιςομᾶ, Έλοπι,, ΒἨα1ρο,. Ὄο Ὑγείίε, 
κ ας Θ, Ἐν. ο οσα”. ο]ς., ο Ἱνοί, (υἱοοῦ) Τίς ανὐῖο]ο 15 

οὐ γ1οιβΙΥ οπιρ]αἰίο, απά Ίνα ιο [ονου οἳ απ. ἀσπιοπβίπάνο, Όσθ 

Το. (1ΑΣ., ὁ), “ ἴἶιο ανε]ο]ο {5 βοπποβίπιος γοροσίσά (]ιαῦ 15, Ῥοΐουο 
ἃ βοπίέγο ση] 1ΐ5 αγ{οίϱ) {ον Ίῑιο βαἶκο οἱ οπιρΠαθίς.” 

Ν «οἱ ιο οογοπαηύς”. τῆς-- διαῦήκηε. Ὁμαιγρο, [ζοπᾶνίοῖς, 
Ῥοοιγ, Ἰναἰκαί, Οαππρροί!, ποπιδοῦ, Ὠϊοκ, ο Ἰψοίία, “« ᾳᾖσε--- 

Ῥπηᾶρς ,. Τρου., “ ἀοἱ---ρασίο ς””. Ἠσσα απᾶ Οαδία]ίο, « αάσνῖς.” 
Ἠοῦ. (ἵπ υσγῦο). 

ἆ ε Τνα]γο Θου ο]. ὃ: 28, ποίο, κ Ἰζοηᾖ, Ὦ, Ἰω]το 239 118. 

α «ΥΠΟ ;”. ὅταν. Ἰοηᾶ., Ἰλαἷκοί, Ὦλανρο, ία], Ὦποπιδοῃ. 

10ο).  ουαπάο:”.. 9. οὐ στ ο ἸΓοαο, «ποια. Ταρ., 

Μοηί,, 1ὔταβ,, Βσσα, ' ο πι) 
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ἘΙΝα ΑΜΗΘ) ΥΡΠΒΙΟΝ. 

ΔΙ γο βλα1 Ὦο οβοπᾶσᾳ Ῥθοπιβδο 

οί πιο (15 π]σ]6: {ου 16 ἶδ πξίθη, 
Τ πίἩ ϱπιἡ{θ έλο εἱιορ]ιονά, απ ἀιο 
βΏθορ 51] Ὦο 5οαὐθοτσᾶ. 

26 Ῥιαῇ α[ίου ας Ἰ απι τίδοη, 1 

η] ϱο Ὀοίογο γοι Ἱπίο 6α11]οο, 

29 Ῥαΐ Ῥοίου ραῖᾷ ππίο Επ, 

ΑΠλοιρ] α]] εἰνα]] Ίο ο οπᾶςά, 

γοῦ ο] ποί Ἱ. 

80 Απᾶ ὅσορας βαϊδι ππίο ἡήπι, 

Ὑου]γ  βαγ τπ{ο σα, Τ]αῦ θς 

ἀαγ, ευει Ίπ Όχ]ς πὶσ]ιζ, Ώ6[οτο Ί]νο 

οοο]ς ογοι ἐν]σο, ἴμοι 5μα]ί ἆθηγ 

119 1μχΐορ, 

81 Ῥπί Ἱιο βρακο Ίο πιο 

νομοιποι{]γ, ΤΠ Τ βἰιοπ]ά ἀῑο σπι(]ι 

Όιορ, 1 τη]. πού ἄαπγ ἴἶθο 1π αγ 

πο. Ἰκοινῖδο αἱδο 5αἱᾷ ἶογ 

α]]. 

δᾷ Απά Ίο οΏπ106 {ο α Ῥ]ασο 
πη]]ο]ι ππαβ παπιοᾷ (οἴῃδοπιαπο : 

απά Πο δα] {ο Πΐβ ἀἰβοίρ]ος, 6 
γο Ἰοτο, Ὑ]]]ο Ι βαἩ1 ρυαγ. 

8δ Απᾶ 1ο ἰα]κοῆι πα Τάι 

απξΕκ πηχη. 
- - 4 / 

γει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, Ότι παν- 
/ 3 ἓ Ν 5 

τες σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν 
ᾳ / γ / 

τῃ νυκτὶ ταύτῃ" ὅτι γέγραπται, 
Ν / 

Πατάζω τὸν ποιμένα, καὶ δια" 
/ Ν / 

σκορπισθήσεται τὰ πρὀβατα. 
Δ Δ Ν 3 μα” 

55) 4λλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί µε, 
/ ε - 3 Ν / 

προάζω ὑμᾶς εἰς τὴν ΓΓαλιλαίαν. 
Δ / / ω 

3 3Ο δὲ ΠΠέτρος ἔβη αὐτῷ, Καὶ 
/ 

εἰ πάντε σκανδαλισθήσονται, 
ι / 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ. ὃν Καὶ λέγει αὐ- 
ο. Ὑ 3 . » Ν / 

τῷ ὁ Ιησοῦς, 4μην λέγω σοι, 
/ [ο / 

ὅτι σήµερον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, 
ΔΝ ΑΔ Ν δα α 

πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι;, 
Ν 3 / 51 « 3 

τρὶς ἀπαρνῆσῃ µε. 0 ὃε ἐκ 
μ- / Αα ε] ’ 

περισσοῦ έλεγε μᾶλλον, άν 
ο / 

µε δέῃ συναποθανεῖν σοι, οὐ µή 
/ « / . 

σε ἀπαρνήσομαι. ἅλσαύτως δὲ 
/ / 

καὶ πάντες ἔλεγον. 
9 ) ὃλ 41 ἔρχονται εἰ χωρίον, 

Ὡ) ΔΝ 3 ο Ν 
οὗ τὸ ὄνομα ΙΓ εὐσημανη' καὶ 

λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἴΊκα- 
ω ο / 

θίσατε ὧδε, ἕως προσεύξωμαι. 
ὃδ ἸΚαὶ παραλαμβάνει τὸν «Πέ- 

ΠΗΥΙΡΠΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Βαζ] {ο ἴλοπι, 1ο πν]] αἲ] ἄο- 

ϐοτί πιο 1Ππἱ5 πὶρηί: {οι 16 18 

πα σίοη, Τ ση] απι]{ο ο Ίερ- 

Ἠθνά απᾶ ο βἶιθερ «πΙ] ο 

βοα{{ογοά. Ἐπί α[ΐ1ου » Ἱ Ίαγο 

11860, Τ ση] αο Ῥοΐονο 7ου Ἱπίο 

αμ]σο. Ῥαέ Ῥοΐου ραϊά {ο Ἰήπι, 

«Τ]ιοιρ]ι αἲ] οπου]ά ἆοδονί ιοο, 

Υοῦ 5] τω] πού. Απά ἆοδας 

βαϊδ {ο Πϊπι, "Τγα]γ, 1 ΕΥ {ο 

ἄιορ, Τ]α{ { οι, /1ο-4αγ, ουσ 

ἵπ 15 πὶσ]{, Ῥο[ογο {ο οοοῖς 

5]ια]] ογον ὠν]σο, η] 461Υ 11θ 

Ὠπήσο. τό 119 6Ρρα]κο ἴλθ ποΥο 

γοηθπιθηγ, κΤΓ 1 πιιδύ ἀἱο γη ζ]ι 

έωοο, 1 ον] ὮΥ πο ππθας ἆθπγ 

Ώνοο. 1Απᾶ 5ο αἱδο βαϊᾖ {1οΥ 

αἲ]. Απά {αγ σαπιο {ο α ρίασο 

"μαπιοᾷ {βοίπαπο:. απᾶ Ίο 
πα] {ο Π]5 αροίρ]ας, "Θ1{ Ίσγο, 

ο] Τ δα] Ῥρναγ. Απ Ἠο ὅδ 

ἰακοῦν σι Ἠϊπι Ῥοΐου, απᾶ 

Ρ4Ὑρ ψ αἰἱ ἆορορῦ πιο”. πάντε, σκανδαλισθήσεσθε ἐν 

Οαφία].,  νος π]ο ΟΙΠΗΟΡ οξονοᾖίς τ ἐμιοὶ. Όσο οἱ. 4. : 11, ποῖο, 

Έρα]γ.” Όρο οι, ὃ : 28, ποίθ. 

Ι αλοι ς”. σὺ, Τίς ΡΥοποιαι 16 1ηβου[οᾷ αἴἴου ὅτι Ὦγ (τίοςὺ., 
ζομᾶ,, “γο νἩ] αἲ] [ογβαῖκο 1ηο. ιο Ποιο]! ρνοβοπἑοᾷ Ἠονο ἵ6 
οχριτοβοά ἵπ ν, 00 {μᾳς, Ἰαὶ ἀφέντες αὐτὸν---Ἡ, ή Απά ἴ]ογ 

1 {οδοοῖς 1Ηπι Τ μάγο τιδοᾷ “ ἀορονί, ας αρρτορτ]αζο ἵπ 6016 
{πδίαποσς, 1ν1ους {μίς γουρ {πμ αποβίοη οσσα; απ ας 16 ση] τοῦ 

6 ιο γορτοξοπία{άνο οἳ αγ ο]ιου ἄ.)σος νουῦ 1η θί5 Ῥοο]ἷς. Τοῦ. 
βἶναα ὑῖς ἀαβμ]θοι οἱ ια μαβδῖνο οκανδαλίξεσθαι ἔν τωνε, {ο 
ὑε ο[/οπέίεά πι οἳ αἲ ΠΥ 910, ἔο {πκο οῄομεο αὖὐ Τίς οιανασίου, 
Ψονά, οομήιόξ, 5ο α5 6ο ἀθεονί απιά γο]σοί Ἠάπιι  ΟΠοπς  ἶ5 ἵη- 
πρρνορνίαίο, 35 χο {οχί ἆοοςδ ποῖ Ῥοβοηί ιο Ίάσα []ιαί ἐς ο- 
Ῥίσακιω ο οἳ ἐλλο αροβί]ορ ποι]ά Ῥο οχαἑοὰ (ονανᾶ νο Βανίοι, 
Έ ου {ο 1ο οἱ ιο αιιχαιγ « ] 3 6οο οἷι, 19 : 6, ποίθ, 

ο ο ηγι].  9οο οἩ. 19 1 6, ποῖο. 

4 αα[ῇος Τ Ἱανο ΤίδΟΗ 1” μετὰ τὸ ἐγορῦῆναι. Τα οομ[οπΥ 

ΜΜ Ῥνοβοπύ πδασθ, “ανο ”. ἱ5 θα υβἰ (σα {ου απ Φου 61. 
1 :« 98, μοίο, 

κα Πα Τή8 τνονὰ 18 6αρονῄποῦβ, 

167, Ὑμαἷκοί[., Ιζουά,, Όματρο, 

ἨΝοῦ οπιρ]ογοᾷ Ὦγ Ἴλγος- 

τα Ἐποισ αἱ εἰου]ά ἀσσοιό νου; Καὶ εἰ πάντερ σκανδαλι- 

σθήσονται. Ἀ06 Υ. 21, ποῖο. "γπάα]α, ἄσπονα, 1698, Τ]ιοη., 

Ρίο, Οαπιρ. 

δ Τα] ποί”. Ες 16 ιο μαίανα] ονάου {ον Εηρ]ἱδς Υοαήθυς, 

Βσμοῖς, Ταο,πιαη, ήπαρ), 1δολοπάονί Που. (Παπιοήγ). 16 ἰ8 

τοροσμ]ποά νγ γν, Ὑπ]α. απ Ἀ[οπί. Τὸ Ῥο]οησΒ {ο {ο {θχί, 

10 19 οὐνίουδὶγ οπαρ]ιαζίς, Ὀοῖας οᾳυἱγαἰοπέ {ο 6“ ονοπ {μοι.”. 5ο 
Ἰμοβίσγ, Ῥϊοις. ο Ἰγοίία, “« ἆαθς ἀπ.” 

} «(ο- αγ σήμερον. Καιμάναῖς, Ῥοσ]γ, Ὑοβίογ, Οαπιροο].. 

γα]σ., Ένας. Ὄστα, Οαδίαίο, “ Ποςἱὸ 3. δ. Ἐν, " απ]οπτά πα ο 

1ρου., ο μοί,”. Ὅπη, 1 Ώασ 

κ Τί Τ πηης ἆἷο σὴ] σος Ράν κε δέῃ συναποῦαγεῖν σοι. 

Ἰμοδίοσ, Ἰοιά,, Ὕαικοί, μαυρο, Ῥοο]ψ. Ὠοΐσ, “ΑΙ πιο ἵ]ς 
πιοῦ 1 θίογνοῃ.”. Όο Ἰοίο,  Ὑοπι ἰοι πθ αῑν εἰοιροῃ πιῖςοίο,” 

Ὁ, Ἐν. Τους ππιᾶπηο 1]. πιο {ωπάναϊν πιουν αγος οἱ”. 1Ρρου, 
6 Αμιο π]ο ὅσα, ποσσβανίο οἱ ηχουίν σοπὐ{σο,” 

Ι ο Λπά 5ο αἱδο;” Ὡσαύτως δὲ καὶ. Καπ, 

α α πομηοί 1 οὗ τὸ ὄνομα. Ἰουά, Βπανρο, Οαπηρ., ἨΓοδ]6Υ, 

ἨλΤακοί. 

πα θ]{ ηογο;”. αθέσατε ὧδε. “Ὑο” 16 ἀνορρες Ίιονο, 1 ἵβ 
απηοσσςκας]γ {ηφορίσά 1η ἴμο Τ, Ὑ. ου ν. 13, ποίο, Οιπίοᾶ 
ΡΥ Ὑοδίου, Ἰαἰκοί,, 1 οπά., Εοἷς., 1 11οπι,, Ὦ οςἳνγ. 

ο ΠΠ] Τ ανα] να. Ἴο Πίονα] νομᾷσγίποσ Ῥγοβοπίς 1]ιο 

ΏιουιρΏέ αοοπγα{θ]γ, {ποιο οις άΐσοπι γνου]ά ροναρς Ιποπο {π 

{ανου οἱ ἐ1θ βθοοπά {αἱμνο, “ 1 Τ ενα] παγο ρταγοά.” 
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ΚΙΝ ΣΑΕ) ΥΗΠΡΙΟΝ. 

Ῥοΐίου, απ ἆαπιο», απ ἆοἨῃ, απᾶ 

Ῥοσαη {ο 9 8919 απιαΖοᾶ, απά 0ο 
Ῥο γ6ῦΥ Ἠθαν} ; 

δέ Απᾶ βαϊλ απίο ἴἶοπι, ΜΥ 

Ρο 19 οχοοθᾶίπσ βοττογ/{] απῖο 

ἀσαί]: αγ Υθ Ἰ6υθ, απᾶ ππαΐο]. 

86 Απά Ἱιο πγοπὺ {ουπατᾶ ἃ 
Ἠτί]ο, απᾶ {611 οἩ ιο ρτουμᾶ, απά 

Ῥταγσᾶ ναί, ΙΕ 15 ποιο Ῥοβδίρ]ο, 

ο πουτ ππ]σΠί ραςς {γοπι Ἠΐπι, 

96 Απά Ίο ραἱζ, Ληρα, Ταἴου, 

αἲ] ήπρς αγε ροδείρ]ο ππίο (1ου; 

Ία]ο αγγαΥ 5 ουρ {9ο πιο: 

πογογ{λο]ο5», ποῦ π]αῦ 1 ν1ῇ], Ῥαΐ 

Ἠαῦ οι η], 
8τ Απά Ίιο οοιποίἰ, απᾶ ἠπβσοίμ | 

ἴἶνοιι οἹοορίης, απᾶ βαἰἩ απῖο 

Ῥοῦαι, πιο, βἱοσροδύ οι τῇ 

οοπ]ᾶοδί πού οι ὙἩαοη οπθ 

πουν } 

88 Ἰαίΐοι το απά Ῥταγ, Ἰοδ το 

οπίοΥ Ιπίο ἰοπιρίαίίοη. Τ]ο βρῖνϊΐ 

ωπ]γ {ς 1οαᾶγ, Ὀπὸ πο Ποβίι ὃν 

ψορς, 
89 Απά ασαῖη Ἱο ποηὸ απαγ 

απά Ῥταγαά, Επιά 8ραίκο ο βαϊηο 

πονάς. 
40 Απά Ὕλου Ἰθ τοαιποα, Ίο 

{ουπά οι α5]οερ ασαἱῃ, ([{οΥ ἐμαῖν 

6768 πογο Ίσανγ :) ποϊίου υἱδί 
1Ἠ6Υ πνλαί {ο απβγγοτ ήπη. 

41 Απά Ίιο οοπιοί] πο (ήνᾷ 

οπβΕκ τΕχτ. 
. / Ἡ 

τρον καὶ τὸν ᾿]άκωβον Καὶ ᾿]ω- 
/ .- 5 / 

ἄννην μεθ ἑαυτοῦ. «καὶ ἤρξα- 
9. ”. Ν ὖ - 

το ἐκθἀαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 
ρ κ αν τ / 

δὲ Καὶ λέγει αὐτοῖς, ΠΠερίλυπός 
». « , ο 9 . 
ἐδτιν ἡ ψυχή μού ἕως θανά- 
του" µείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖ- 

β Ν Ν 

τε. ὃὃ Καὶ προελθὼν µικρὸν, 
ο ω ο 

ἔπεσεν ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ προσηύ- 
/ 

χετο, ἵνα, εἰ δυνατὀν. ἐστι, παρ- 
. 5 ο ο ε 4. 90 Ν 
έλη ἂπ' αὐτοῦ ἡ αρά" καὶ 
3/. 3 ) κ / 

έλεγεν, 4ββᾶ, ὁ πατήρ, πάντα 
΄ . Ν 

δυνατά σοι. παρένεγκε τὸ ποτή- 
ριον ἀπ' ἐμοῦ τοῦτο: ἀλλ᾽ οὐ τί : 
ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ. Ὁ Καὶ 
/ , ο Νο. Ζ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καζ- 

/ ΔΝ / νν / 

εὐδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, 
/ /ς. 

Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας 

µίαν ὥραν γρηγορῆσαι; ""γρη: 
γορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵ ἵνα μη 

/ 

εἰσέλθητε εἶς πειρασμόν. τὸ μὲν 
α / 

πνεῦμα πρὀθυµον, ἡ δὲ σὰρξ 
/ 

ἀσθενής. ὃ ἸΚαὶ πάλιν ἄπελ- 
λ . / 

θὼν πρὀσηύξατο, τὸν αὐτὸν λό- 
γον εἰπών. ὮὉ καὶ ὑποστρέψας 
εὗρεν αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας" 
ἦσαν γὰρ οἱ. ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 

/ ΔΝ 2 "ο. / 
βεβαρήµένοι, καὶ οὐκ ᾖδεισαν τί 
αὐτῷ ἀποκριθῶσι. 

4 / Ν 

Ἡ ἹΚαὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ 

ΠΏΥΙΕΠΡ ΥΠΗΘΙΟΝ. 

:/απιο5, απά 2ο], απά Όθσατ {ο 

Ῥο ρσγοα{Ιγ απιασοᾶ, απᾶ πα] 

οἱ αποπίςμ. «Απά Ίο ϱαἱδι το 
ποια, ΜΥ σοι]. 15 οχοοοᾶῖπς 
5ουνοψ/α] τονοι {ο ἀδθαίμ: 

ΤΑΥΥΥ Ίογο απᾶ παϊοι. Απά 

Ἡο Ἰνοπί {ουπανά α Πο, απᾶ 

{11 οἩ νο σνοππς, απά ρυαγοᾶ 

Πιαῦ 18 16 οου]ά ο ροβεῖρθ, ἴμο 
πουν παῖρ]{ ραβ {νοπι Ἰήπι. Απά 

πο οαίᾶ, ΑΌύα, Ῥαΐμου, αἩ 
Ὀμπος αγα Ῥοββίρ]ο ἰο μπαρ; 

| 1ο αΊγαγ ὑμίς οπρ {οι Π1θ: 
πογογί]οἰοβς, ποίῦ Ὑ]αῦ Τ πΙΠ, 

Ρι6 πν]ιαῦ ποια ως. Απά Ίια 

οοπιοῦ], απά Ππάσί]ι {οι β]θορ- 

Ίπο, απᾶ 5α1δι το Ῥοΐθυ, ΡΙΠΙΟΠ, 

5]αοροδί οι οοπ]4δύ οι πού 

πγαΐο]ι οπο Ἱοαν) γαΐομ απᾶ 

ΡΤαΥ, 1οδύ Ὑο ορίου 1πίο "ὑτῖα]. 

ΤΈ]ο ορ]16 "Ἱπάσοά ἐς τοαᾶγ, Ὀαῦ 

Ώιο [οδί 18 που. Απά ασαῖπ 

Ἡο Ἰγοπὸ αΓΑΥ, απ ῥρταγοᾶ, 

"οροα]ίπρ {πο βαππο Ὑοτάς. 

Απά π]ου ος τομπθά, 1θ 

{ουπᾶᾷ Ίλοπι Σε]εορίηα 

(1ου. ἀιεῖν 6765 Ὢουο Ἰθατγ) ; 
σαηᾷ "11οΥ Ίκηοι ποῦ ναί {ο 

8ΏΦπον 11. Απ 1ο οοπιθί]ι 

ἴιο ὑλΙτά πιο, απᾶ ραϊζ]ι {ο 

ο 8 

βσαἰη΄ 

ν 6 ϱγραῇγ.” 
ϱ6ηςο, 19 ο,βο]οίθ. 

α ο []] οὗ απσι]σ]ι κ ἀδημονεζν. 

{ο πνονάση,” 

πἰίου « αηση]ς]. 

τ΄ 4ργοῃ {ο ἕως, 

3 Όου. 1 : 18. 

. α 011Υ.” 

5ο Πο). (ὔν Ἴοεο, ἐκδαμβέω.) 

Ἠνοίδομ. (πι υογ0ο), “' ϱγα- 
υἱβεύπε απβοῦ ,’' Ὥστα, “ ριαγἱείπιο απρὶς”. Ῥε]ρ., “πουν Ώοπησεύ 

Τα οομ[ονπη ΜΜ ο ἰοχί, α. ρονίοά {5 ρ]ποσα 
Βο μαυρο, Οἱοἷς., γάτος, 

Ὑψοξῖου, ζοπά., Ὁ]ο]ς., Ίλοπι, Ὁμαιρο, 
8ο ραγα]]οὶ (0. Ὑ.) Μαίδ, 26 1:38, Ίω]ο 3: 18. 

«γο” 1 ἀνορροί αφ βιρογΠποι», 

5ο Ἐσπᾶ,, Εἱος., λαϊκοί, Οαπυρεϊ!, "μοπι., ἄοπονα, Τσηάα]ο, 

αοτο)” η θµἱς1  σ «Ιπᾷσοα τ”. μὲν. 

Λίοπι ΟΥ4ΗΠΙΟΝ, 

μ] Ν. βροπ]ίηο; 

” αχ αρ]οορίηο ; 
Λο 20 : 11. 

4 
Βου γ. 13, ποίθ,{ ον «αμ 1” καὶ, 

1ογ, ἸλΓαἱκοί,, Ὠϊο]ς., Οαπαρ., Όμανρο, ΤΠοπ. 

εἰπῶών. 

ῥανΗοῖρία] οοηβίγοβίοῦ “' βαγίησ.” 
ἑφδαπί ο”. ῶνου,,  ἀἰσοοπᾶοι” 

καὐεύδοντας. 

πιίς1”. Ῥο]σ., “ οἰαίοπάο ;”. ο ἸΓοίέο, “ δομ]α[ομά |”. αἱρ., Ῥστα, 
Οµβία[ίο, “' ἀουπιίοπίος.” 

Ῥου]γ, ἨΨοβ]ε, Ομπιρρο]!, Ἠαἰκοβο]ᾶ, Ὠϊοίς., 

Βο Ῥαυπ]]οί (1. Ὑ.) Μαν, 36 τ41. 

ὙγΓοξδίογ, Ῥσο]γ. 

Ῥ]ο]ς,, Εοο]ιγ. Ἡ. 199. 

Ὢος- 

κ Εγυ]γ Ὁ πας ἴα]ζου 

Βµα)ρο πζορίς νο 
Ῥο]α., “Ερυο]κομ]ο;””. 5. Ἐ,, 

α ομᾶου- 

ἑ ων Τμ ψονὰ 15 ο δαρρ]οπποπί, απᾶ εΏοι]ά ο {α[οίσαι. 

ἃ 01”. πειρασµόν. Ἴλο σοπογίο Β0ῃ9ο οἱ ἰ]ί ον ἵς 

ἀοσπιοᾶ πποδῦ αρρτορνίαίο Ἠθγο, υἱπ., α ἐγία], ΡΟΟ/, Ριάλύπρ ἰο ἴλιο 

(οί 9ο Τοπᾶ., ῶ]οπι. ορ οἱ. 1 : 18, ποῖο, 

Τοπ, μαυρο, Ιζομᾶ. «Δ8 πο ποραδῖνο ῥνουσᾷσ μαὶ, 16 βπου]ά 
ο νοπάσνσά, αοροινάἶπς Το 18 δια] 6οηςο, ὮΥ απά. 

Σα {11ου ΊκποιΥ ποὺ; οὐκ ᾖδεισαν. ἘῬος]γ, Όπατρθ, Ιζομάνίοῖς, 
ορίου, Οαπιρνοῖ!, Ἰαἷκοί, - ἨΙς” 18 ομεο]οίο, Ίῆιο ρ]αρογξ 

οῇ εἴδω Ίαβ ιο [ογσο οἳ οἩ Ἱπροτί, Ἐοῦ. 
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κικα «λλΙς) ΥΠΠΒΙΟΝ. 

επι, θά δαϊ απίο {μοιι, ῷ]οςρ 

ον. 101, απ {α]ο φοιη τοςῦ: 16 ἶ8 
οποιισΗ, ἴπο ποιν 18 οοπ1θ; Ῥο]ο]ά, 

Όιο 5ου οἳ ππαη ἶς Ῥαίταγος Ἱπίο 

ὗμο Ἰαπάς οἱ β1ΗΠους. 

42 Ἠϊδο αρ, 18ὐ π5 Ρο; Ἰο, Ίο 

Ὀιαί Ῥούγαγοί]ι πιο ἶ5 αἲ Ἰαπᾶ. 
45 Απά Ἱππποθίαίθ]γ σγ]ή]ο Ίο 

γοῦ 5ραζο, οοπιθίι ὁνάα5, οπθ οἱ 

Ἠιο ἰπποίνο, απά γγ](]ι Ἠΐπι α συοαί 
πια] ὐπᾶο πγ] δι βπνονά5 απ βίατος, 

{γΟΙΏ ο ολμΙοί Ῥνϊοδί, απἆ Ίο 
ΒΟΙ1968, αιᾷ ἴῑνο ο]άους. 

44 Απά ο ἴιαί Ῥοίγαγοά Ἠάπι, 
Παᾶ ρἶνου θιι α ἰο]οπ, εαγίηᾳ, 
Ὕποπηδβοθτου 1 αλα] Ιΐ5ς, ἐλαῦ 

ΡαΠ10 ἶ5 Ίο; ἰακο Ίήπα, απιᾶ 1ουά 
ἠῆπυ αγΤΑΥ 5α{91Υ. 

4ὔ Απᾶ 48 80Ο 48 Ἰιο γα 

6οπ1ο, 1169 ροθδί]ι οἰταϊσηίπαΥ ἴο 

Ἠϊπα, απ δα1ζμ, Μαίου, ἹΜαρίου, 

αιά Ι158οᾷ πι, 

460 Αιπᾶ Ίλογ Ἰα1ᾷ ιοί Ἱναπᾶς 

οἩ. πι, απᾶ {οοῖς Πήπη. 

41 Απ οπο οἱ {μοι {μαῦ 5ἰοοά 

απΡΕς ΤΑΟΣΤ. 

«- / Ν 

λέγει αὐτοῖς, Ἰαθεύδετε τὸ λοι- 
Ν / 

πον καὶ ἀναπαύεσθε. ἀπέχει.. 
ο ε ὁϐ ε ΔΝ / 

ἦλθεν ἡ ὡρα' ἰδου, παραδίδοται 
εν . / Δ ω 

ὁ υἷος τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖ- 
ρας τῶν ἁμαρτωλών. ᾖϐ, ἐγείρε- 

9) 9 Νε { 

σθε, ἄγωμεν' ἰδου, ὃ παραδιδούς 
µε ἤγγικε. 

4 Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτοῦ λα- 
» / , / 9 

λοῦντος, παραγίνεται Ιούδας, εἷς 
ο ο α - ὧν τῶν δώδεκα, καὶ μετ αὐτοῦ 
/ Δ 9 

ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
/ - . 

ξύλων, παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ 
τῶν γραµµατέων καὶ τῶν πρε- 

/ 44 / Νις 
σβυτέρων. "'' δεδώκει δε ὁ παρα” 

Δ Ν / - 

διδοὺς αὐτον σύὐσσημον αὐτοῖς, 
λέ ορ ΑΔ λή »/ 

έγων, Ον ἂν φιλήσω, αὗτος 
3 / 9 ΑΝ 9 

ἐστι' Κκρατήσατε αὐτον, καὶ ἆπα- 
/ ο 5 9 

γάγετε ἀσφαλῶς. Ὁ Καὶ ἐλ- 
ΝΔ Ν Αα 

θὼν, εὐθέως προσελθὼν αὐτῷ 
λέγει, «αββὶ, ῥαββί. καὶ κατε- 

/ 3 / Δ 3 / φίλησεν αὐτόν. "Ὁ Οἱ δὲ ἐπέ- 
Ν ΔΝ ο) 

βαλον ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας αὖ- 
- ι / 

τῶν, καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 
δρ . / 

4 Πες δέ τις τῶν παρεστηκὀ- 

ἨΠΥΙΘΕΡ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

Ίλου1, "Ο]θορ οπ. β411, απᾶ ἰα]κο 

γουγ τοβῦ, Τὸ 18 οποαιρἩ, Όλο 

ποτ) 18 οοπιο; ὑῬο]ιο]ά, {11ο οι 

οἔ ιαη «ἳδ ἀομτοισθά πρ 1π{ο {1ο 

παπᾶς οἱ ΒἨΠοΥΒ. «Ἠλρο, Ιοῦ 15 42 

πο; Ῥο]ιο[ά, Ίο, γιο «4οἱάγοιούι 

πιο πρ, ἵ5 αὖ παπά. Απά Ίπῃι- 45 

πιθβΙαἴθΙγ, π]ή]θ (η πας τοῦ 

βροαζίπρ, οοιοίῃ ο ιᾶαβ, εροΐπρ 

039 Ο/ ἐῑιο ὑπνοἱνα, απά συ] ]ι 1ήπι 

α. ρτοαῦ ονονψά πι βπογάβ 

απά Ιο]1ῦβ, ἴνοπι ο ομῖαξ 

Ργϊορία, απά ιο 50119065, απᾶ 

ἴιο οἰάσοιβ. Απᾶ 16 ὁπ]ο ἄο- 44 

Ἠγογοά Πάπι Ἡγ, Ἰαά σΊνθη Ίλχοιη 

 8ἱ6η 5αγίπο, ἨΓΠΟΠΙΒΟΟΥΟΙ 1 

εινα] Ίεῖςς, Χύιας 15 Ίο: ἴα]κο 

Ἠΐπι, απᾷ ]6αά Λέπι ΑΥΥΑΥ 581017. 

Απᾶ 1πΊοη Ἡθ οαππο, "1ο Ἱθοηῦ 4δ 

ΙηπΙΟ(1α{ο]Υ {ο 111, απᾶ βα1 51, 

οπαῦρῖ, Ἑαδδῖ; απ Ι155οᾷ Πήπι, 
Απά Ίμογ Ἰαϊιά Ὠιαῖν Παπάς οἩ 46 

Ἠϊπι, απᾶ {οοῖς Ἠϊπ. Απά οπθ ἀΤ 

οἳ έλορο, πιο βἴοοά Ὦγ, ἆτοπ 

δα Θ]ουρ ο 58, απ {αίο γουν τοδίτ 
καὶ ἀναπαύεσῦε, 

ση οἱ ἐς βοπίσµσο, 

Τ]ο ου σα] Ἰάϊοις ἀἱᾷον αξ {ο ἆλο ραποία- 

παβρασα, Ἱςπαρρ, Τμπαμη, Ἠοῦίηβοι 

Καθ εύδετε τὸ λοιπὸν] ᾖἵ " Ἡο παβ δροακίης 
βματρο, Τ]οτη. 

ὅ α Ῥοΐπς οπθ οἳ ἴ]ο ἐπνοῖνο ς” 

13 αὐτοῦ λαλοῦντος. ΤΝ θἷκαί,, ὈἱοΊπεο, 

εἷς ὢν τῶν δώδεκα. Ὦο ιο 
(Πα ὐπιοπγ), Ῥ]αος ἴλιο Ιπίαιγοσαίίνο εἶση α[ῖου ἀναπαύσῦε, ἴπις, 
Πινηδμίης 11ο 6οη5ο, “ Ὢο γο εἶσορ ου ΕΠΙ (ου ΕΙ] {1)1ιοί), αι 
ἴπίκο γου» τοβί 1”. ΒοιοίΣ, 'Ωδοιοιζουί, Ἱαομπιαπη, ἨὮ γνασλο, 

Ἑ]οοπιβο]ά, {οἶἱοιν ο ριποιαίίοι οἳ ιο Ἔεχζ. Ἡοσσρί. Ο/ Ί]νο 
Όπο πιοᾷος οἱ χοηάσιίπα, 0λαῦ οἳ ἐο ο. Ὁ, ἵς ἀσσπιοί ἴο ο πιοςί 
ῬτοδαΡ]ψ ασοαγαίο, 1113 Ίνας Όσοι ες ι{οῦ {οἳ πουή,” α5 1έ 
ποιο οσαχ]γ Ῥνοβοιίς ἴμο Ἰάσα, οἱ « Ἱιοπουί[ουνανά.”. Αα αἰίοι- 
παίίνο τοπᾶσι]μᾳα, “Β]οορ Ἱθυσα[ίου (τὸ λουτὸν), απᾶ Ία]κο Υοιν 
χορί. Τ]μο ὑλοισὴέ, ἵπ 1115 σᾳδο, 6 θαρροςαᾶ {ο Ὦο, “ Ταἷκο αἲ- 

οὔλον ἔππο {ο αἰσορ, 5 σάας 16 που αὖ αμα ο Ἰδναδηιας, 
“ Ῥονππίίο Ῥοδί]αο οὐ τοραἱοβοοίο.” 

να Ῥομο]ᾷ :”.. δοὺ. 
γ.41 (0. Υ)) 

Ἰγακοβο]ά, Έοσςγ, Ὠϊο]ς, ἨΓαείογ, Θο 
Μαέ, 260 : 40. 

5 18 ἀομνονοῦ πρ... Όσο οι, 3 119, ποῖο, 

4 ἡ Ἠϊκο ;”. Ἐγείρεσθε, “Ὅρ” 18 βπροβαοίβ, "Ἠϊδο” οἳ 

απ]ςρ ) 18 α ΟΟΠΙΠΟΠ τομάσγίης οἱ ἐς Υουῦ, 1 10, Ν. 

ο“ ᾖε]γοτοίμ τηο προ Βου οἱ, ὃ : 19, ποίο. 

βηπιο Ῥ]αςο (Ἠ, Ὑ,) ὅσομα 1. Β. Εν. απ δαν απ. ἆθβ 

ἄουσο ;”. 10608, 6 α1ο 00, 11ΠΟ 4ο 108 ἄἆοσο.” 

εργο.” Ώοο οἩ. 2: 4, ποίῖο, 

{ αο]αῦς:” ξύλων, οδίογ, Οαπιρὂο, Τμοπ1,, Έσομσ. τας, 
Ἔσσα, Οαβία]., “ αθίδυς ο” Τζᾷο]ἱ (ζν νεγύο), “ α Ὠλλοὶς οπᾶφο]” 

} «πο ἀο]]γονοᾶ Ἠΐπι τρ, ὁ παραδιδοὺ.. 9ο οἷ. ὃ : 19, 

ποίθ, 

κα {]αῦ 5 ο: αὐτόρ ἐστι ὮΥ ἩΗαιου]είίο Ἰδαρο, αὗτός ἵΒ 

οπιρ]ογοᾷ ἵπ Ρίασο οἱ οὗτος. Ῥ]οονι», (η. (ἵι Ἰοσο). Ὦο ὙΝοἰίο, 
«ου 957”. Βθ]ρ., “ ἀῑο 150.” 

1 πἩςη Το σα1ηο:”. ἐλθωὼν. Ἀλμαχρο, Τλοπι. Ὦγ 48 τοηᾶςγ- 

Ίηπο, γηίο]ι ϱναβ ἰ]ιο 6οµϱο οἱ νο {οχί, Ίνο αἲο το]ογνοά [γοπι {μο 

ἀἱδασγοοαβ]ο Μδείπς Βουπᾶ η“ α5 8οοῦ 4.” 

3 α Ἡρ γγοηῦ;”. προσελύὼ». Ῥ6ςλγ, ἨΓαἷκεί, 

πε Πηπησζἰα{ο]γ.”. ου οἩ. 1. :10, ποῖο, 

ο 6 Ῥα)υρὶ. ορ οἩι, 9 1 δ, ποῖα, 
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ΚΙΝα ΖΑΜΗΘ) ΥΡΠΘΙΟΝ. 

ϱγ, ἆνον α Απογά, αηᾶ Αποίο α 
βοτναπύ οἱ Πιο Ἠ]ση ρηθβί, απά οι 
οί Πῖ5 6α5. 

4δ Απά ὧθδιβ αηρποιοά απᾶ 
βαϊά τιπίο {ἨσΊη, Α19 7ο οοπιο οτί 
α8 ασαϊπεύ α. πο πι Επονᾶς 
ππᾶ ωἱλ βίανος {ο ἴαἷζο τηο 

49 1 πας ἀα]γ πΙ οι ἶπ ᾖλθ 
{θπηρ]θ, ἴθασμ]πρ, αηΏᾶ Υο Ίοο]ς πιο 
ποὺ: Ῥαῦ ο εοπρίαχος πιιδί ο 
Πι]π]]οά. 

60 Απά που αἰἱ {ουβοοίς ΠἨΐπι 
απᾶ Ποά, 

61 Απά {μονο {ο]]ογοά Ἱϊπα α 
οογίαϊη γουπς πιΘἩ, μανης ο, Ἠποη 
οἷοῦι σαδῦ αροτί ᾖΔὶ πα]κοᾷ ζοᾶψ; 
απά Όιο γουπθ π1θη Ἰ8ἱά Ἰο]ᾶ οἩ 
ἨήΠ1, 

52 Απά Ίο Ιοίς ο Ίποη οἱοί1, 
απᾶ ᾖοᾶ {νοπη ἔπαπι πα]κοᾶ. 

58 Απά ἴλογ ]6ᾷ 6οβιθ απαΥ {ο 
ιο ]ήρ]ι Ῥνϊοδί: απᾶ πι Ππι 
ποιο αβεθιηρ]θά αἱ] {ο οἰίοξ 
Ῥνθβίβ, απά ο οἰάοιβ απᾶ {πο 
8011908. 

64 Απᾶ Ῥοΐονυ {ο]οινοᾶ Ἰήπι 
α{αν οἩ, οσοΏ Ιπίο ο Ῥα]ασο ος 
ἠιο Πο] ρνϊοδέ: απά 119 βαΐ πι 

απΡΕκ ΤΕΣΤ, 

/ Ν / 

των σπασάµενος τὴν μαχαιραν 
ν - ο 3 / 

ἔπαισε τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέ- 
ν. 5 ο) » Α. .- 

ως, καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ το ὠτίον. 

48 Καὶ ἀποκριθὲὶς ὁ ̓ Γησοῦς εἶπεν 
- « ΔΝ 3 / 

αὐτοῖς, Ως ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε 
Ν Αα / 

μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλ- 
.ν η] 

λαβεῖν µε; Ὁ καθ ἡμέραν ἦμην 
Ν . 3 σε - / 

πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδασκων; 
Ν 9 5 / / εν Σο 

καὶ οὐκ ἐκρατησατέ µε" ἀλλ ἵνα 
. ας η 

πληρωθώσιν αἱ γραφαί. ὃν Καὶ 
3 / - / 3” 

ἀφέντες αὐτὸν πάντες ἐφυγον. 
σι 9 ω / Ε / 

Ἰκαἳ εἲς τις νεανίσκος. ἠκολου- 
ο] / 

θει αὐτῷ, περιβεβλημένος σιν- 
3 - ΔΝ - 

δόνα ἐπὶ γυμνοῦ. καὶ κρατοῦσιν 
Ν . ΔΝ 

αὐτὸν οἱ νεανίσκοι" ὃὲ ὁ δὲ κατα- 
Ν Ν / Ν α/ 

λιπὼν τὴν σινδονα γυµνος ἔφυγεν 
ἀπ᾿ αὐτῶν. 

δ6 Κά1 ἀπήγαγον τὸν 1η: 
σοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα" καὶ 
συνέρχονται αὐτῷ πάντες οἱ ἀρ- 

ον . / ε 

χιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ 
γραμματεῖν. δὲ ἹΚαὶ ὁ ΠΠέτρος 
ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ 
ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχ- 

ἨΒΠΝΙΡΗΕΡ ΤΠΗΡΙΟΝ, 

ρη]ς απονγᾶ απᾶ 5ιποῖθ πίμο 56ἵ- 

ναπῦ οἱ {ιο Π1σΏ Ῥτ]οβύ αιᾷ οι 

οἳ 18 σαν. Απά ὦ6διθ αἲ- 

βιονοᾷά απᾶ οδαϊᾷ {ο Ίλθπι, 

"Ἔανο Υο οοπιο οιί 45 αραἰπδῦ 

α ομρος, νΙζι Απονγᾶς απά : 

πο]19ςβ {ο ἴα]κο πποῦ. Τ γγας ἄαἲΙγ 

ψΙ{ γοι ἵη {ο ἱοπιρίο, ἐθαο]- 

ἴπο, απᾶ γο ἰοοῖς πιο ποῦ: Ῥιύ 

Ώιθ βορί1γαθ8 πιηδί Ῥο {ᾖ]]οᾶ, 

Απά νου αἲ] {ουβοοῖς Ἰήπι απά 

Ποά. Απάᾶ ἴπογο {ο]]οτγοά 1ήπι 

α οογία]η Υοιης 1ΛΑΣ, Παγίηςρ 
Ἠποι οἰοῦι "μπουν τουπᾷ ᾖἱς 

πα]κοᾷ ῥοάψ; απᾶ ιο ορ ΠΙΟἨ 

"ιοοῖς αἨΐπης απᾶ ο ]ο[ί Ίο 

που οἱοῦἩ, απᾶ Ποά {οιι ἶχοηι 

πα]θᾷ. Απά Ίο 1οᾷ 6655 

ΟΊΥΑΥ {ο ἴμο ΠΐρΊι Ῥτϊοδύ: αιᾷ 

πλ] Ἠϊπι σ{1θτθ αβδοπηρ]ες αἱ 

Όιο οη]Ιθξ ρτ1ο5ί5, απᾶ {19 ε]άου», 

απά ἴμο βορο. Απά Ῥοΐου 

{ο]]οτγοᾶ πι «αν ο, ογαιι 1π{ο 

ἴπο οουτί οἳ {πο Ἰήσ] Ρρνϊοβῦ: 

οα Κα 

σι το 

Ρα Ἰ]α οογνᾷ ;”. τὴν µάχειραν. 

[σου., « [βα] οβραἆα.” 
εἶνο Ῥτοποιη!, 1ήμποι, ὁ 244, 4. 
ΨΓΙοΙΓ απᾶ 'γηᾶα]ο. 

(ομζουσᾶ ἵπ 10. Ὑ. “ 1ἱ5 ουν.” 

α ἁ {ο οογναπθ; ” τὸν δοῦλον. 

ἡδακοί, Οαππιρῦο], Θλαχρο, 

Τ]μο αγίο]ο Ίσχο Ίνας ὕπο {οτσο οἱ α Ῥο856ξ- 

«ΛΑ. απονή”. πας Πιδύ πδοά ϱΥ 
Φο τὸ ὠτίον, ἵὰ Οθ νουξο, 8 Ῥτοροι]γ 

Ἠ]αβ]αγ, Ἡλαἰκο[ο]ά, 1Πποπηδοι, 

Ύνο]οΡρς, Ρ. 181. 
ΥΥ. 44, 46. Μαϊ 96 

16 Ῥ]ασσά α[ναγ «μπι 

οὔμον Ἰπβίαησσς, Ἱησίοπᾷ οἱ {ιο αοι1ςῦ. ιατί (691), 2196 (9). 
Τ]ὴς νου 18 τοπᾷογοά Ὦγ “ἰακο” (Π, Ὑ.) 

: 50, οἱο, 

3 1η οοη{ουπη ὗ πι ἴμο οοἶοη οἱ {ἐ1ο (ἀγοοῖς {οχί, α 6οπ1ΙοΟ]ΟΗ 

Οαπιρῥο]!, Ώμανρο.. Όο Ἰλούίο, “ ἆοπι Ἱζποσμίο;”. Βο]ρ., '' ἆση 
ἀἰοιιδ]κηδολέ ;. Του., τι εἶθινουῦ 

τα Ἠανο γο οοπιο ους”. ἐξήλθετε. 

παχᾖζανγ πει ἶνο Ππγαμαίθίνο νους “ {ο οομ1θ.” 
ηοίο. : 

Φσθ οἩ. 11 : 17, ποῖο, 

ε ααὐἨ]ω" ΤΗ εαρρἰοποπέ Ῥο[οιο “οἶαοφ”. 15 ᾳπἰ{θ 11ήςοςΕ- 

«αγ. Τά ἵ6 οπη{ἱοᾶ (Ε). Υ.) ἵπ ν. 48, λογο ἐλο ἰοχί 15 Ρυοοἴςο]γ 
ιδ βπΠο, Οπα]θίοά Ὦγ ὙγοξίοΥ, Ἰγακοί, Ῥοσἳψ, Οµπιρ., Ώμαιρο, 

Ἡλοπ1βοῦ. 

5 ὁ ο]η0ς) 

“νου τουμά τ”' περιβεβληµένορ. Όμανρο, “λγονη οουξ” 

η οἱ τἰδιις {οη θά, νο ΟΠΊΡΙΟΥ «ὁ έγούπ τοπ,” {η οα5ος οἱ (λ]ς 
Γῑπι], ταἱλου ἔμαπ “ οαςῦ απΏοιζω” 

“«Ἠαγο ” 16 ιο ργορού 

Όρο οἷι 1 : 35, 

/ “«γοῦβον;”. ληστὴν. 

Όρο ν. 43, ποία, 

- «{οοι ,” κρατοῦσε». ιο ρνοροπί ἵα τιβοᾷ ους, 45 1 ΠΊΠΗΥ 

5 “λογο αβεοπρ]οά ;”. συνέρχονται. Ν6βΙ6Υ. 5 ἐς νο» 

16 4, ἀοροποπί ταἰζἀ. (Ῥνοίςομ., Τά 411), 16. εἰοι]ά ποῖ Όο γοπᾷονσᾷ 
π8 ᾱ- ρᾳβείνο, Ῥος]γ, “λογο οππιο ἰοσοίμονς γηάσ]ο αιιά 
ίἛσπονα, “'σαπιο;”. Οναππιου, ὁ οοπιο,”. ιο οιρ]οπίο πἆνουρ 
« Ώιθιο ” 16 Ἰηδονίοᾶ ἵπ αοσονάπποο αν {ζ] οἱ δις ἰομιεπάί, Ὑπ]οι, 
Ὄσσα, Οαδία!., “ οοπνοπαναπέ;. Μοπῦ. απᾶ Ίδνας.,  σομγοη]αηῦ το 
ζομᾶ., “ αβεοπιυ]αςί ;”. Ῥοσ]γ, “ ἔἶνονο σπΊπο {οροί]ον ;”. 1μος, ρα 

Ἱπηίανος ς” Ώο Ὑγοιία, “ο γοβαππσ]ίο δἱοᾖι,” 

5 ο [ου οῇ,.  Βορ ϱἡ. ὃ : 0, ποῖο. 

5 {μο οοανςς”. τὴν αὐλὴν. ποπ, Οππιρροϊ!, Ῥουμγ, Ἠοῦ, 
(δν υογόο). Ῥνοίκοι,, αγία, Ῥνίπια οοἵππα Ῥαυς νο] θυρζαᾗς, 
νοὶ ἵπ αά{μοιίς ερ]οπάἰάἱονίρας Ῥονέῖοια οἰγουπιάαία, Ἀΐανο, 14. : δ4, 
06 15:10 Τάἆο], “ Ῥοδί-Ποπιογῖα, [ο αὐλή γνας {ο εοωἑ, οἳ 
(πα ναησ]ο, του π]ίσἷι ἐᾖο Ίιοιιςο Ιἰςο] Ίνας α]]έ, Ἱανίπσ α οοι- 
πάον αἩ τοι], οἱο, ου Ἠοῦ. Ίο νονᾶ 15 οσσαβίοπα]Ιγ (07 
δΙιου(οσ]ι) αδοᾶ {ον ἴ]ο Ἠουβο 11βο]ῇ, αιιά Ίσποο {ΟΥ α ραΐαοο ος 
ο νοβἱἆοπορ οἱ α Ῥοιβοη οἱ χαπῖς,  Ῥίασο {λίβ ποῖο Ίῃ ἴο 
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ἠιο βουγαηίς, απά ὙΥαυ πιο Πήπηςο]ε 

οὐ 9 ᾖγο, 

δδ Απᾶ ἴο οἰῖοί ρι]οβίς, απᾶ 

911 Όλο οοιποΙ], βουρ]ιέ {ου νηίοςς 

αρα]ποῦ ἆο59 {ο ραῦ Ἠΐπη {ο σα; 

απᾶ {ουπᾷ ποπο, 

66 Έου πιαηΥ Ῥατο {9]5ο γη] έπος 
αραἰπδί Ἰ]πι, Ὀαῦ ἐς Ἠοβς 

αρτοσά πού {ορ σί]ον. 

5Ἱ Απά λογο αἴοβο 
απά Ῥανο {α]8ο ιἰίποςς 
Ἠάπι, βαγίηο., 

ὅδ ὝΤο Ἠοανά Ἠϊπι αγ, 1 νι] 

ἀθξδίνου μα ἔθπιρίο ναί 15 πιαέο 

π( παπάς, αι η ζμίπ ἴηγου ἆαγς 

1 1 Ῥυ]ά αποίλου πιαζ]ο ση] λοιό 
λαπάς. 

69 Ῥταἡ ποῖί]ιου βο ἆῑα ἠἰνοῖν τντί- 
1688 αργοο {οσοί]ο). 

00 Απ ο ΠὶσΏ Ῥν]οδῦ ρίοοά 

πρ ἵπ πο τη] ςδί, αιᾷ αρ]κοᾷ ἆ;οριις, 

βαγ1πςθ, Απβνγονοδύ {οι ποὐήπο } 

μια ἡς {ξ τωῤο] ἴ]οδο γη τύπορς 

αραἰπδύ ἐιου 2 

σου ίαῖη, 

ασα]ηδί 

αβΠΡΙς ΤΗΕΝΤ. 

ιερέως" καὶ ἦν συγκαθήµενος με- 
τὰ τῶν ὑπηρετῶν, καὶ θερµαινὀ- 
µενος πρὸς τὸ φῶς. ᾖὃ Οἱ δὲ 
3 - να λ / 

ἀρχιερεῖς Καὶ ὃλον το συνέδριον 
/ Δ ο 5 ο 

ἐζήτουν κατὰ τοῦ ᾿]ησοῦ µαρ- 
/ Ν ο / 

τυρίαν, εἰ το. θανατῶσαι αὐτὸν" 
Δ , 4 δ60 ΔΝ 

καὶ ουχ. εὕρισκον. πολλοὶ 
γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ' αὖ- 
τοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ 

/ 

ἦσαν. καὶ τινες ἀναστάντες 
3 / ι . - / 

ἐψευδομαρτύρουν κατ’ αὐτοῦ, λέ- 
Ό ο ε ο / 

γοντες, ὃξ "Οτι ἡμεῖς ἠκούσα- 
5 ο / α 3 ολ 

µεν αὐτοῦ λέγοντος, Ότι ἐγὼ 
/ Ν Χ - Ν 

καταλυσω τὸν ναὺν τοῦτον τὸν 
Ν - ε 

χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμε- 
. / ρῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκο- 

/ δ σ Ν 

δοµήσω. δὺ Καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση 
ἦν ᾗ μαρτυρία αὐτῶν. .. αὶ 

Δ 

ἀναστᾶς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ µέσον 
ἐπηρώτησε τὸν ᾿Ιησοῦν, λέγων, 

᾿ » / ο / { ο5./ 
Οὺὐκ αποκριν] οὐδέν ; τι ουτοι 

το δὲ σου καταμαρτυροῦσιν; 

ΒΡΥΙΕΠΡ ΥΡΗΡΙΟΝ. 

απ ο οαῦ γη νο νοβίοςις, 

απᾶ ππαχηθᾷ Πήπαςθ]{ αὖ {πο ἤτο, 

Απᾶ ο ομ]οί ρι]οβίς, απά α]] ὅδ 

ιο οουποΙΙ εουρ]Ώί {ον εἰοβίῖ- 

ΙΙΟΏΥ ασαἰπδύ ἆοδας {ο ριέ Ἠϊπι 

{ο ἀοαίμ.; απᾶ Γοιπᾷ ποΠθ, Του 66 

πΙΩΏΥ ἀοςήῆοᾶ {9ἱ5οΙΥ αραϊηςί 

μάπῃ, Ῥαῦ μοίν οἰοβποηῖος αῑά 

ποῦ ασγος, { Απά Σοδγ{ίαϊη 9168 δ7 

απᾶ ἈἰοδΠοᾷ {8]6οΙΥ 

ασαἴπδί, Ἰήπα, βαγίης, ο Ποστ ὅ8 

πίτα δα”, 1 πν] ἀοβίαογ (πε 

ἔππρ]ο 'πιαᾶο αν Ἰαπς, απά 

μη ἠηπ νου ἄαγς, 1 Ἱν] Ῥπ]ά 

αποί]ιου )ποῦ πιαᾶο πα λαπᾶς. 

κΑπά γοαί Ιποῦ ονοη ""ἴμτβ, ἀἱά ὅ9 

ὑιοῖν. ἱοβΙπΙοἩΥ Απᾶ 00 

Όιο Πο ρτ]οδύ 1ο5ο πρ 1π {1ο 

πι] δέ, απ αρκος 1 ο538, δαγίηρ, 

Αποπονοδί ἴποι πούμΙπρ ο "μα 

ᾷο Ἴιθρο {α5{γ ασαἰπδύ ἴμοοτ 

1059, 

49109. 

πιαϊρῖα, ο). ρα[ασσ.” 
Οαδία]., “ αὐ]απι ο α. Ἐν, 

͵ ο 
Ὀγγ]αο, 1229 (μέ). 

1 δα οῄοος;”. ὑπηρετῶν, 

Ἠοῦ., “ Ἠιο αἰοηδαηίς ου 

χοπάσις 16 ϱΥ ο[ῇόενς, ἆοἶη Τ: 89 
ὔ 149, 20. 

5, Ἐν, 

5 ᾱ {ρ8ΠΙΟΗΥ 

5. Ὦν., “πη όπιοίρηαρο | 
Τραγίαη, “' {οβήπιοηίο.) 

ροΐβοις”. Ὕ]ο ϱἶνο {οβήπιοηγ. 

«Ίου 6οὐσουβ.” 

κιαρτυρέαν. 

Σα, Ἐν, 

ποῖο. 

ἃ λορβοᾷ [αἱκο]γ :”. ἐψευδομαρτύρουν. 

5η), Οαπιρ. (ν. 61), "λοια, (ν. ὅ η). 

ηθςθ” αγίης Ῥοσσππο οὐφο]οίο; ϱ βιιυβήιέο Ἰηισύ ὑο οπηρ]ογοᾷ 
Ψηήο]ι ψΗ] Ἠανπιοηίσο νν]ι “ιο οχἰεξίης 5ἰαΐο οἱ (ουχ) Ίάηοπασο,” 

ἡγα]κοί, (ν. ὃ 

Ὠρο οι. 10 : 19, ποίο, 

5 α {σεπιοπίος.”. Θοο ν. 55, ποία, 

{ «ἰοσοίμον”' α[ίου “«αριος)” 15 βαρονγῄποις, 

Κοπᾶ,, ΤἩοΠ],, Ῥοσ]ιγ. 

ο Ὁ]ούίο, “ Το[ς”. Ὑπὴρ., Μοπί,, Ίδνας., 

; 0 σος 1”. Ὠο]ρ., 4ο πα]. (μα); 

Ῥοο}γ, Οαπιρῥο]]. 

ΟΕ ΜΑ νου, Ἠοιο, αΏά 1 βοιηΟ οὔλον ῥάςβηρος, Ὠνοίρο]ι, βα1γ8, 
“(ἀἱοί αν) ἆο ππϊπ]ςἰνὶς πιαρἰθίναίπαπη, αρρατίοισεν εαἰο]υιις.” 

Ῥομά]ος οὗ νο σαμ]ιοά η” 
; 18 : ἃ, 

Ίπ {πο Ῥραναμ]ο], ποῖηη 16 318, ἴέ 9 Ῥνοροι]γ ἀῑς- 
Μποιἱεμοά {οι δοῦλοε, “ φουναμίς Ὁγ γοησγίης 18“ ο[ῄσοις,” 

Ἰομᾶ., Ῥοσ]γ, Ἰαἰκοβο]ᾷ, Ὠίσ]ς. 

ἁᾳπο]ᾳιο {όπιοίρμασο 3) 
«ἨΠαιοςρ” 18 μου αρρ]ίοά ομἱγ "«ἴο 

Τη [οαγίσοπ Ἰηδίμησος, οι οἱ 

Οτίγ-βουου, ιο 10. Ἡ. χοπάονα 16 « ἐοδβπιομγ.”. Όοο οι, 10 1: 19, 

” δα ϱογία]η ΟΠΟΒ ; 

α[ἴου  ορ{αἶπ.” 

α ΤΙΟΗ.” 

Οµ. {ο {ουσο 

Ἱ Ὁ, 
12,221 19:10, Αάξ 

κ απᾶ γοῦ;’ καὶ. 

οἡ. Ἱ : 24, ποῖο, 

1 “πο ονος 

ἸΚοπᾷ,, Ε{αίηκου, | Οαφία!.,  πο-Πάσπη, 

κ“ Ἔο Όσαν ανὶί- 
πα {μῃς . οὕτως. 

ἀν]ο]ς. 
5 βιρογβποιβ. 

Ἡ ἵς ζνορρεί Ὦγ 

οβίο8” 

Να {οαήβῄας [α]6ο]γω” 

{ γπαᾷο πῖν Ἰαπᾶς : 
Οα11ρ., Ρ661Υ, μαυρο, 

ο χειροποίητον απᾶὰ ἀχειροποίητο», 1 5ασροδ {νο ἰᾷ]οπιαίίο 
Ρ]α568, “ πιαζο ὮΥ παπά,” απᾶ, “ πού πιαάο Ὦγ Παπά.” 

} α ποί τηαᾶο νῃ Μαπάς; ”. ἀχειροποίητον. 

οὐδὲ, 

οπέ ἁορανίίπο ἤοπι οἱ» 140), 

Φορ ν, 06, ποίς, 

τενθε. «ΑΛ. οοπρ]οιποπί ἵς αἱνηγα πουςεδατγ 
Ώοπιο (ναηθ]αίοις Ίανο αβοῦ ““ρογεοῦς”. οί]λθίΒ 

Το αὔογο 15 ἴἶνο μιοςδῦ αἰπιρ]ο, 

Ὁου ν. ὔθ, πηοίο. 

} κειροποίητον. Νοβίογ, ]οπίδοιι, 

Βσο Που. 5 απ αἱἰομιαξίνο τοηάδιίης 

Φορ ]ασΐ ποία, 

Τη οπσος Ἠηοιο καὶ ἶδ αρρατεπίΏ αἄνουκα- 

ὤγο, οὗ, η οἴλοι υγουᾶς, π]λονο {ο αἀναιςπίίνο ραγο]ο 15 ππάογ- 

5ίοσς, “ απά γοῦ” 18 απ αρρτορτίαξο τοπάσνίηρ. 

“καὶ οορα]αίίνο ἨΠ. 
Ἠοῦ., καὶ. Ἠοορ., 

(αἱ, Ἡ,) σομα 9 : 50, “ απ γιο) θο 

Ἐοῦ., Ιομί., Ἐ ασμγ. Ἱδρασπιας, Ὥσσα, 

Ἠοῦ., Κοπά. 9ο Πο(ποηί]γ, ἵα Ὦ, Ἑ. 

α΄ “Ὕγῃαῦ 40 Ίμοςο {οφί[γ 7” τί οὗτοί καταμιαρτυροῦσιν; Ἰοι- 
Έμο βαρρἰοπιομί οἱ ἔῑο 1, Ὑ., “«{ Ἡ ωλμοιι” ἵ ἀνορροᾶ 

ο οαἩ Πηϊίαίο ἐᾖμο οοποίεοηοςς οἱ ἐλ1ο ἐοχἲ, ὦνΗ]ι- 

5ο 1ραυ., 6 Ωπί οµίπη ἀεροπίοπάο 
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61 Ῥαΐέ Ἱο Ποιά 15 ρ6ασθ, απᾶ 

απβηργοᾷ ποὐμίπρ.  Ασαῑπ ἴλο 

ΜρΊ Ῥι]οδύ αβ]κοά πα, απᾶ ραϊᾶ 

πηίο Πη, Αγὸ Όποια ἐμο ΟΗ115ί, Όιο 

Θοπ ο{ {ο Ῥ]ορφοί } 
ϐ2 Απᾶ ὁσβιρ βαἷᾶ, ΤΙ απι: απᾶ 

ο Β]ι11 5αθ ἴ]ιο Φοη οἳ π1άἨ βἰθίης 
οη Ίο τὶσ]ιί Ἠαπᾶ οἱ Ρρούοτ, αιιᾶ 

οοπη]πα ἵπ {πο ο]οπᾶβ ο8 Ίθαναι. 

685 Τλον ἴ]ο Ἰ]σ]ι Ῥτῖοδί τοηί 

118 οἸοίμας, απ ρα1ὔἩ, ΊΠαῦ ποςἆ 

Νο ΑΠΥ {αέμου γηΙὔποςςος ὃ 

θ4 Ὑ9 Ἰανο Ἰοατά ιο Ώ]αβρ]ιο- 

ΠΥ: ὙΝμαῦ ἑμ]η]ς γοῦ Απά Ππογ 

1] οομ(οιππος Ἠΐπι {ο ὃο ρπ]ίγ 

οἳ ἀἆθαίμ. 

06ὅ Απά 5οιπο Ῥθραι {ο βρὶζ 0η 

Ἠπι, απά {ο οογνον 15 {ἃσο, απᾶ {ο 

Ῥα[οί Ἰήπι, απᾶ {ο 5αγ απίο Ἠΐπη, 

Ῥτορ]ιθδγ: απά ο βεγγαπίς αῑᾷ 

Βὐγ]]κο Ἠ11ή γη] ιο ρα]πις οἱ ἐνοίτ 

αποῦκ ΤΕΧΤ, 

3 / Ν 1 Δ α / 

έσιωπαι Καὶ οὐδεν ἀπεκρίνατο. 
ς ” Ν 

Πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐ- 
λ ΔΝ / ». Δ 95 ε 

τὸν, καὶ λέγει αὐτῷ, Συ εἰ ὁ 
Ν κὰ - - 

Ἀριστὸς, ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ:; 
« Χ ᾿ ω 5 » / 

δ 'Ο δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν, ᾿. Εγώ 
. ν΄ ο) Ν ΝΑ - 

εἰμι. καὶ ὄψεσθε τὸν υἱον τοῦ 
3 / / 3 ῳ 

ἀνθρώπου καθήµενον ἐκ δεξιῶν 
- / / 

τῆς δυνάµεως, καὶ ἐρχόμενον µε- 
τὰ τῶν νεφελῶν'. τοῦ. οὐρανοῦ. 
αε Δ Ν ν ο/ Δ 

65 :Ο) δὲ ἀρχιερεὺς διαῤῥήξας τοὺς 
χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, 1 ἔτι χρεί- 

/ / : / 

αν. ἔχομεν μαρτύρων; ἠκού- 
σατε τῆς βλασφημίας' τί ὑμῖν 

, Ν ΄ 

φαίνεται; Θἱ δὲ πάντες κατέκρι- 
Ν α 2 / 

ναν αὐτὸν εἶναι ἔνοχον θανάτου. 
5 3/ / . / 

ὕδ Καὶ ἠρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐ- 
. / Ν / 

τῷ, καὶ περικαλύπτειν τὸ προσω- 
” ο ΔΝ / »Χἃ 

πον. αὐτοῦ, καὶ κολαφίζειν αὐτὸν, 
ν / 5 τγ: / καὶ λέγειν αὐτῷ, ἹἹροφητευσον' 

/ « 

καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὖ- 

ΠΠΤΥΙΘΕΡ ΥΠΠΕΡΙΟΝ. 

Ῥιῇῦ ο πας εἰ]οπί, απά ΠΒΥΓΟΥ- 01 

οἆ ποὐ!ηρ, Αραϊη ἴπο Ἠϊρ]ι 

Ργ]οδύ αξ]κος πι, απᾶ βαϊά {ο 

Ἠϊπι, Από μοι νο Αποϊηἒσα, 

Όιο Θοη οἱ ιο Ῥ]οςδοά Ἱ Απά 65 

108115 ραἱᾷ {ο Ἰήπι, Τ απι:. απᾶ 

Υ6 1] 56ο έλλο ὥοι οὗ Ίπατ. 5ἱί- 

Ώπρ' οαὐ ιο τὶσμί Παπά "ος 6 

ΜΙο]Πίγ Οπε, απᾶ οοπίπρ ΨΙί1 

ένο ο]οιάς ο{ Ἱσαγοῃ. Α πα {πο 

μϊσ1 ρνϊοξί τουῦ λ]5 ο]οί]ιος, απά 

ϱ(, «μαῦ Γαγ1θυ πουᾷ Ίανο 

Ὢο οὗ ποβδος ο Ί8γο 0 

Ἠοαγά {1ο "νου 1ης πλαί ]ήπ]κ 

γοἳ Απά ιο α]]. οοπάσοπιποά 

Ἠΐπι 7.5. που ζγ οἱ ἆθαίμ. Απά 

6οπιο Ῥοσαπ {ο δρὶῦ οἨ. Ἠήτα, απᾶ 

ἰο οοτο Ἠΐ5 {ἃσο, απᾶ {ο Ὠοαί 

Ἠήπι αγἰθ Εναῖτ Πδίς, απ. {ο ΕαΥ 

{ο Ἰάπι, Ὦτορ]μοαδΥ: απ ο 
Ν 3, 

τὸν ἔβαλλον. 

66 Καὶ ὄντος 
μαπᾶς, 

66 Απᾶ αξ Ῥοίου παρ Ώοποαί]1 

αοῇιοοις υἰνιο]ς 1ἶπη η 1ποίτ 

οΡοη Ἠαπάδ. Απά αξ Ῥοίογ Ίγα8 06 τοῦ Πέτρου ἐν 

ο “Ίο πας βἰ]οπύ ;”. ἐσιώπα. ἈἨου., Κοπᾶ., Ἰαιο[, Ῥοσ)Ἠ, 
Ομηρ. «Το μο αἰ]οπῦ ”" 15 [οιπά ἵπ (10. Ὑ:) 1 Θα. 419, 8. 

2213132811: 80:12, οἵο, 6θ οι, ὃ : 4, ποίῖο, 

Ρ {ο Αποζηιση.” Έρου., “ οἱ Ὁπαίᾶο,” ου οἳι, 8 : 29, ποῖο, 

4 αρ Όοο οἩ. 10 : 31, ποῖο, 

Σο ιο ΜΙσ]{γ Οπο ;”” τῆς δυμάμεως. "πο αὐθίγαοὶ 15.Ίουο 

πβθἆ {05 ἴ]ι οοπεγαίο. 1Ἠοῦ., δύνακως, Ἠνοίβο],, “ ἐκ δεξιῶ» τῇ 
δυνάµεως, αἆ ἀοχίταπι σι, απαίοπιις γἰγίας, οἷας πιαμί[οδία οδὺ ἵπ 

οω]ο. Ὑπ]σαίο,  Ὠοί,Ὁ Έεσα, “ροπή οἱ: Βραῦ, “ ᾷο 

Ῥϊο8:”. Βο]ς., “ ἆον Ἱνασμέ [ος] Α5 απ αἰἰοπανο τοµἆοι- 
πο, “ οἳ {1ο Ῥονον ο σον « ΜΙρ]γ Οπο ” 15 τιδοᾷ [ου 6 ἀοᾶ” 
(8. Υ.) Ίκα. 1 τάς 901291 49:26: 00110. πιο σιρρ]ειεί 

κα οἳ ος, Ἱπ {1ίς οαςο, 1 ἔπίκο {οτι Τακο 22”: 609, τῆς δυνάμεως 

τοῦ Θεοῦ. Β]ου]ὰ 16 ο ᾖοοιποᾶ Ὀοςύ {ο γοἰαῖη 11ο τομᾶσγίης οἱ 
Ώιο Τι, Ὑ., 16η ιο. αγο]ο τῆε ελοι]ᾷ Ὦς νοπάσγσᾶ, νας, “ ιο 

Ῥοπον”. ο Ἰγοίίο Ίνας «4ος Μα]οείδί 8. Ἐν, “ ο ]α Ῥις 

βαησο}”. μοι, “ο ]α Ῥοίορίαά : ΤΠοιήδοι, « πΠΑΥ τοπΕπ)” 

ὙΜακοῖ, ο αἰνύις Ῥονγου ”. Οαπιρ., «νο Αἰπίσ]ιέγ.” 

εν μετὰ. Ἔλο τιδια]. βἰσηἱβοαίίοι οὗ μί5 ριοροβί οι 
πλ α ροπίίνο, ο ΓοβΙοΥ, Ναἰκοβα]ᾶ, Ὁανρο, Ὑπ]ο, ΈΏσσα, 
Μοπίαηας, Οµ5έη]ιν  οαμας ὁ, νε, ανοος Ίδου, 6 σομ;”. Ὄο 
ἡλοίίο, « πΙέ;”. Βε]α., “ πποί.” 

εν μα ἠ)ῆιου ηους Ἠαγο Ἰνο;”. τέ ἔτι χρείαν ἔκομεν. 3ο 

ρανα][α]. (0, Ὁ.) ΔΙαῦί, 26:05. Ἠοβίογ, Ῥοσιγ. ή 16 ιο 

πο υχη] ουἶου. 

Φου οἳι, ὃ : 28, ποῖο, 

” 

πα γον]]ησ” 

να ᾳς ΥΟΡΗΥ ο ἀθαίμ;”. αὐτὸν εἶναι Ἐνοχον ϐ)ανάτον, “Το 
Ῥο σα]έγ οἳ ἆθαί]ι”' 15 γνἱάο]γ ἀἰ[ονοπί ᾖοπη ἔ]ο µσιις {οηιθιιάέ οἳ ιο 

Ριεοβοηῦ ασο, “' Οοπᾷοπιποᾶ Ἰήπι {ο Όο ππου(ιγ οἳ ἀοπί]ι' ποι]ά 
νὶο]αίο ους ἠάΐοιι. Το αΏογνο τοπᾷσίης Ῥτοδοπίς ο (Πιουισμό 

Ιλ οχασίπος, απ Ἱνλομονου 196 σαΏ 1οπΟ] 62αοἱ]σδς, νο 800Ο 
Ώιο σγεαξ οπιά οἳ ἐγαπβ]αδίοῦ. Ὦ. Σ1. ἷο οοπαπιὀγομῦ οπής 

αγανό πιόγ(ό ᾷο Ία πιουῦτ”. Οπθία]ίο, « πῇ πιογέο ἀἱβη Πα 4αΠΠΠΥΟ- 
ταπηύ 0 Το]. «1ο οοπζοπιΠπατοµο 60ΊΠο ἆοσπο ἆἱ πιογίο ;”'. 'Ῥγπάπ]ο 
απᾶ: «σπονα, “11ο αἲ πανο βοπίοιοο ἴλαι Ίο ἵνα ο ηγ οἵ 
ἠσαίμο Τίς αποϊοηὺ χοπζονῖπς ἶς [αν Βιρογίος {ο {μοί οἳ ιο 

Τι, Ὑ., νλο]ι 6οοιης {ο Ίανο Όσοι ἴακον {νοπι {πο Ὑα]σαίο “' οοῇ- 

ἀοπιπανοναπέό οα1ή ο-5ο Τοήη πιουίθ,” 

ν΄ {ο Ῥουί- η ]ι---Πβίβ]”. κολαφίδειν. Ἰγπᾶ,, Καπᾶ., Γ66Ι1Υ, 

Του. Ἴλοπι, « επιοίο ήπια ση δν ἐλλοῖν Πδίρ”. 1060. πια χαἴαν]ο 

ϐ ραβαζας «Ῥιβο” ἶ ἔοο ϱαποα]  βἰσηϊβοπίίοη, {ο Ῥγοβοηί 

Όπο ἰᾷσα οἳ ἔ]ιο ἄγοοὶς νοιὈ. Ἠοβίθος {ς, 1 16 που Ἡβος οπΙγ ἵα 

Όνο πηοἰαρ]ιογ]οβ] 50160, 

κο ρ/Πρργς) Όορ γ. 54, μοίο, 

 αα[γηο]ς---α Ὠιοίς ορος Ἠαπζςι”. ῥαπίσμασιν. Ἰοπᾶ., 
Ὠϊα]ς, Ἠοῦ. (βάλλω απ ῥάπισμα.) Ἠσὶς., « βανο Ίομι ΚΠΙΟ- 
Ῥακε]ασοπ”. (6 ρανο ήπια Ῥ]ου:9 οἨ ἴἶιο ᾖς”). Βιήσας (αποίο ὉΥ 

Ὀνοἰςοη.) ἴἶνας ἆοῆπος ῥαπίσαι, “πατάξαι τὴν }/άΦο» ἁπλῇ τῇ 
χειρί.. πο ρήναςο, "Το βὐη]κο σν Εν νο ραΐπιβ οῇ ιο Παιά μαβ 

ησγον ϱη]πο] αγ οἱΣΓΟΠΟΥ 1η οι ]α)σιαρο, 
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ΚΙνΝα 4ΑΜΠΕ) ΥΠΙΗΘΙΟΝ. 

Ἰη {μο Ῥραίασο, ἴλονγο οοπιο[]ι 916 

οἱ Όινο πιαϊᾷς οἳ {ο Ἰήσ] ρν]οδί: 

ϱἵ Απά π]οι οἶο δα Ῥοΐου 

σατπα]πς ἸήΠ1βο]/, 5ο ]οο]κοᾷ αροι 

πΐπι, απά εαϊᾶ, Απά έμοα αἶξο πγαςύ 
ψαζμ 2 οες οἳ Ναζανοίμ. 

66 Ῥιΐ Ἱο ἀοπῖσᾶ, ραγῖηᾳ, 1 

Ίππουν ποῦ, ποϊί]ον απζονδίαπᾶ 

Ἡ]ιαῦ Όμοια βαγορί. Απᾶ Ίιο γγοπί 

ου 1πίο ιο Ῥονο]; απᾶ ἰῑιο σοσ]ς 
ου ου. 

69 Απᾶ αν πιαῖᾷ αγ Π1πι αοα1π, 

απᾶ Ῥοραι {ο βαΥ ἴο ιο Ὠιαῦ 

βίοοᾶ )γ, Τμς ἵρ οια οἳ ἴ]ιοπη. 

Ἴ0. Απάᾶ Ἱο ἀομ]οᾷ 16 ασαἰῃ. 

Απά α Πέ] αἴίοι, ἴπογ ἐιαῦ είοοά 

Ὦγ βαῖᾷ ασαῖπ {ο Ῥοΐου, Θιεἶγ 

Ώιοι αγύ οπο οἳ μοπι: {ου ἴοι 
ανν α α1]οααπ, απά Πγ 5ροοο] 

αριοοί]ι ἐλεγοίο. 

Τι Ῥιαί Ἱο Ὀδσαμ {ο οπ1βο απά 
{ο 816, δα/ὗις, 1 ποτ πο 5 

ΠΠ ΟΓ π]οπι Υ9 βροαῖς. 

Τ2 Απά ἴλο βοοοπᾶ {πιο Ίνα 
οοο]ς οὔοἵ. Απάᾶ Ῥοΐου οα]]οᾷ {ο 
πη]πά ἴἶιο ἸἹνοτᾷ ἰλαί ἆσοπις δα]ἆ 
αη{ο Π{μ, 1ο[ογο ἴ]ιο οοσἷς οἵοτν 
ἑν]σο, ἴ]νοιι δια] ἆσιγ 1ο {]σο, 
Απά Ἰνλοη µο Πορ] ή ἔπογοοι, Ίο 
γορῦ. 

6ΠΡΕΚ ΤΗΣ. 
Α λλη ῤ 5) / ο 

τῇ αὐλῃ κάτω, ἔρχεται µία τῶν 
- - . / 

παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, ὕἳ καὶ 
Γ - ΔΝ / 

ἰδοῦσα τον Πέτρον. θερµαινόµε- 
/ .. 

νον, ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, 
Ν Δ α - 

ἸΚαὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ 
-” 3ο Δ 

᾿]ησοῦ ἦσθα. ἵὃ 'Ο δὲ ἠρνήσα- 
το; λέγων, Οὐκ οἶδα, οὐδὲ ἐπί- 

Ν 

σταµαι τί σὺ λέγει». «Ικαὶ ἐξ- 
. 3/ . Ν / Ν 

ἦλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον' καὶ 
/ 

ἀλέκτωρ ἐφώνησε. Ὁ Ἰαὶ ἡ 
/ Ἡ] - » ΄ 

παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν πάλιν 
/ - / 

ἤρξατο λέγειν τοῖς παρεστήκό- 
ο Φ νν 

σιν, "Ότι οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν. 
” ε Ν / - 

το" δὲ πάλιν ἠρνεῖο. «καὶ 
λ Ν / ΄ . 

µετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶ- 
3/. Α / . .. 

Τες ἔλεγον τῷ ΠΠέτρῳ, Αληθῶς 
ἐξ αὐτῶν εἶ καὶ γὰρ ΙΓαλιλαῖος 
5 Νους ΄ « / 

εἶ, καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει. 
1Ο δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν 

Ν » / ο . 5 Ν 

καὶ ὀμνύυειν, Ότι οὐκ οἶδα τον 
2 - ΝΔ 

ἄνθρωπον τοῦτον, ὃν λέγετε. 
3 Καὶ ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ ἐφώ- 
νησε. «Ἰαὶ ἀνεμνήσθη ὁ έ- 

ο / 3 . 

τρος τοῦ ῥήματος οὗ εἶπεν αὐτῷ 
ε 2 . 4 Ν 3 ͵ 

ὁ ησοῦς, Ότι πρὶν ἀλέκτορα 
Δ / 

φωνῆσαι δὶς, ἀπαρνήσῃ µε τρίο. 
νο” Ν 4 

καὶ ἐπιβαλὼν ἐκλαιε. 

ΏΒΥΙΡΗΕΗΡ ΥΠΗΡΙΟΝ. 

Ῥο]οιν 1η Σίλο οο{, ἴποις οΟ1ι- 

οἱ] οηθ οἱ ἐο πια]ά-βετγαπίς ο{ 
ὕιο Π]ρ]ι Ῥι]οδύ: απά π]ιθη 5ο 

βαπ Ῥοΐου υγανπῖης Ἠϊπιδοιή, 

β]ιο ]οο]κοἆ οἩ. Πήπι, απἆ δα1{Ἡ, 

νΤμοι αἱδο πας γη {] ὦἆσρις οἱ 

Καπατοίμ, Ῥαΐ ο ἀοπ]θᾶ, 5.Υ- 

Ίπο, 1 που ποῖ, «που ππᾶςι- 

βἰαπᾶ ἃ πν]αῦ ἴιοι βαγθξῦ. Απᾶ 

Μο πνοπί οιιό 1π{ο ἐμο Ρογος; απά 

Ώιθ οοσ]ς οἱσἵ. Απά «ιο πιαϊᾷ- 

βουναπύ Γ“βοοΐης Πτα ασαἱπ, Ώο- 

68η Το 8Υ {ο ἴμοδο Ίο βἰοοᾷ 

Ῥγ, Τ]ή9 16 οπε οἱ δι. Απ 

πο ἆἁεπίοά Σ ασαῖπ. Απά α 

01ο α[ίον, ἴιοδο Ίο 5ἰοοά Ὦγ, 

βα1ἆ αποπίπ ο Ῥοΐου, Φ1161Υ 

έλοι ατύ οηο οἱ ἴΊοπι: {ου {μοι 

ατἲ α ἄαμ]σοαῃ, απᾶ {1γ βροσο]ι 

αργοοῖῖ Νέο . ἘῬιαί Ἡο Ῥοσαπ 

{ο 61159 απ {ο 8Π6ΘΣ, δα/ΐπρ, 

Τ ποὺ πού {8 ππαη. ο οπι 

γο βΡροα]ς. Απᾶ Όιο 6οοοπᾷ ἴππο 

Πιο οοοῖς οἱου. Απά Ῥοΐου 
οπ]]οἆ {ο πη]πᾳ ο ποτά π]]ο]ι 

ἆοδιςθ βαϊᾷ {ο Ἠΐπα, Ῥο[ογο ἴο 

οοο]ς εἶια]] ουοἳν ἐσνίσο, μοι η], 

ἄο"γ πιο ποσο. Απά γιοι 

πο {ἐοπσ]λῦ ου 14, Ίο πορί. 

0Τ 

υσ. 8 

οσο 9 

-ᾱ 0 

-π 1 

Σ«Τλο σοι”. 96ο ν. δ4, ποίς. ΟαπιρΏσῇ, Ὠΐαϊε, Ἐσσμψ, απά Ὁμαχρο. ϐ. Ἐν. απά , 19. Ἡ]α 
” αϱῇ ιο ηαϊή-ρογναηίς ; 

ΤΠοιῦ., Οαπρ., Εἱο]ς, 

τῶν παιδιοκῶν. Ί αἷκο[, Ῥσο]γ, 
Ἰ]ιο οουγο]αίῖνο παῖς {5 α΄ ΟΟΙΗΠΙΟΗ {ογηι 

[ου δα πιαη-δορναηί οσο (10, Ἡν) Ταν 8: 6,18. Τακο τι Ἱ, 

οἱο, Ὠνοίβο],, “' αποή]ἶα, ογνα.”. ἡ Μαϊά ” 16 ἰοο ροµονα]. Όοπι- 

Ρατο α]αί, 4 : 20, 28, 50, 81. 

να Ἔ]ομ αἱρο;”. Καὶ σὺ. 

5ο Ῥοσ]γ ἆνορα “αμάν 

56ο ο]. 13 : 11, ποίθ. 

4 α Το α[ίος  πηζανκίαμά,” 18 βαρογΠαοιΙς, 

πσοᾷ 1π Ώο Ἰγοίίο, Ὁ. Τὸ, 10ου. 

ο {1ο πιαϊά-ροτναἨύς ᾗ παϊδίοκη. 6ο Υ. 06, ποίο, "ιο 

ἀαβπίίο ατίίοιο ἵὰ ἀσπιαιιάσᾳ Ίνοιο, 16 1 πεοά Ὦν ορίου, Ν αἷκοί, 

5ο ρανα]]α] (0, Ἡ,) λαέ, 20 1 69. 

ο «μου: οὐδὲ. 

Ί]ιο Ῥνούοίη 15 ποῦ 

βοιναηίο: Ώραμ, απᾶ 106). ]α οἶαᾶα τ”. Τα]. ἷα [πηΐσδος, 1”) 

ο οίΐο, “ ἀῑο Μασᾶ,” ΊΤ]ιο απίίο]ο οὈν/οιιδ]γ ο[σγς {ο {ιο 6απ1θ 

πησ]-βουναπό νο 19 ποπ ]οποᾶ ἵπ ν. 06. Ἀεο Ἑ]οοπιβο]ά απᾶ 
Τνο]]ορο (Απα]οσία) {τι ᾖο0ο, 

{ αβοοῃσ.”. ἐδοῦσα. Ὑγαϊκοί, Κοπᾶ., Οαπιρδοῖ, ἱοάηξοη, 

Ὀμανρο. 

ξ αᾖ λα ποτᾷ {5 τοα]σ α βαρρ]οπιοης, απά ε]ιου]ά Ἰαγθ 
ρου σα ἰοίσες 11 ἐλιο 10. Ύ., ας ἴέ 15 Ὦγ ἨΓαἷκοί. 

Ν «{ο Της κυρμ]επιοπὲ ἵ5 ρα υβθϊθα{ος [ο 116) ίο, ποῖν πβεᾶ 
Ώ5 ο ᾖσσαί ἴουπι. 

ἑ αοηἨ Ἱμ' Ἱπ οοπ(οτπην Μι Ῥγοβοπό Ἱδαρο, οί 8 αιὮ- 
ρηα(οἆ {0) {1ιεεοῃ. 
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ΚΙπα ζΑΜΠΡ ΥΓΕΠΡΙΟΝ. 

οΠΛ5 αγ. 

Ανυ αἰαἱσηύπαΥ ἵπ πο πιοΥη- 

πο {πο οἶήοί ρι]οδί5 Ιιοιά α οοη- 
β]ζαΐοη. πι ο οἰάοι απά 

8011968, απᾶ Ίο π]οίθ οοιποί], 

απ Ῥουπά ζο515, απᾶ οπυγ]οᾷ ἠέπο 

απαΥ, απᾶ ἄομγοιναά ᾖἠάπι {ο Ῥ]- 
Ἰαΐο. 

9 Απάᾶ Ῥί]αίο αρ]κοά Ίήπα, Ατὸ 
ἴποι ο πρ οἱ ιο ὀοπβῖ Απά 

ηο απβποτῖπα, εαἱἆ απίο μΐπι, Τμοι 
Ραγοςί {ὔ. 

8 Απά {1ο ομ]αί Ργ]θΡίδ αοοαςεᾷ 
Ἠΐπι οἱ ΠΙΑΠΥ πρ Ῥαΐ ο αη- 
5ποτοᾷ ποὐμήπο. 

4 Απᾶ Ῥ]]αΐο αξίκοᾷ Ἠ]πι ασαἶη, 
βαΥ11ς, Απαπιογοδί οι ποὐμίης 2} 

απΡΗΕΙς ΕΣ, 

ΟΗΑΡ. ΧΤ. 
λ Δ Δ ΚάΑΙ εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωὶ 

/ / συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχ- 
) Δ . / 

ιερεῖς µετα τῶν πρεσβυτέρων 
“4 Ν 

καὶ γραμμµατέων, καὶ ὅλον τὸ 
Δ - 

συνέδριον, δήσαντες τὸν ᾿[ησοῦν 
ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ 

/ 2 κ 2 / η 

Πιλάτῳ. ᾗ καὶ ἐπηρώτησεν αὖ- 
/ ν 3 ΔΝ 

τὸν ὁ Πιλάτος, 30 εἶ ὁ βασιλεὺς 
- Δ 

τῶν ᾿Ιουδαίων; Ο δὲ ἀποκριθεὶς 
5 - Δ / ο 

εἶπεν αὐτῷ, Σὺ λέγει. ὃ Καὶ 
/ ο , α 

κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς 
/ 4 ε Δ / / 

πολλα. Ὁ ὁ δε 1{ιλάτο πάλιν 
» ’ } Χ / » 

ἐπηρώτησεν αὐτὸν, λέγων, Οὐκ 
/ 

ἀποκρίνῃ οὐδέν; ἴδε, πὀσα σου 

ΕΡΥΙΡΠΡ ΥΡΠΗΡΙΟΝ. 

06ΟΠΑΡ, ΣΥ. 

Ανο απιπιθά]αίοιγ ἵπ ἴο 
πουπίποι, Ρέ]ιο ομἱοξ ρι]οβῦς «ἴοοις 

οοιιπβθ]. 1] ο οἰάοιβ απᾶ 

βομΐρος, αιά {πο ανῃποίθ οοιποῖ], 

απᾶ Ῥουπά ὁοδ15, απᾶ σαντὶοᾷ 

Ἠΐπ απαγ, απά ἀάθ]γονοά ᾖΛέπο 

πρ {ο Ρ]]αΐο, Απά Ῥή]αίο αρ]οᾷ 

Ἠήπα, Από Ίιοι ἴιο πρ οἱ {ο 
ἆοπβ} Απά μο αηβοτίης, βα1ᾷ 

ἰο μπα, Τποα ϱαγοδύ δ. Απά 

Όιο ομίοξ Ῥχϊοδί5 αοοιδος Ἠ1Π} 

οῇ πιαηΥ ϊπος. “Απᾶ Ῥ]]αίο 

αθ]κοᾷ Πήπι αραῖη, δαΥΙΠΡ, Απ- 

βπογοβύ ἐλοι ποὐλήπα Ἰ Ῥομο]ά 

Ἱο πιαΏΥ {λίπος {ὐογ αρ 
Ῥο]ιο]ά Που; τπαῦΥ πρ {1ου νγιζ- 
η055 ασα]ηςί (οθ. 

ὅ Ῥαΐ ὁσδιβ γοῦ απϐποιθᾷ 10- 
Ὠήπρι; 5ο ἐμαῦ Ῥ]]αίο πιαχγο]]ας. 

ϐ Νου αὖ έᾖαί {αμςῦ Ίο γοἰεαδοᾶ 

καταμαρτυροῦσιν' ὃ 'Ο δὲ ᾿Ιη- 
σοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε 
θαυμάζειν τὸν «ΠΠιλάτον. 

6 Ἱατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐ- 

ασαἰπδὺ Όιοο, Επί 685 αη- ὅ 

βπονθά ὁποίμίης {ατίπου: 8ο 

ἴμαί Ῥ]αίο "ποημάσιοά. Ἴου 6 

αὖ ἐλαί {οαβῦ ']ιο 5ος {ο τοἱθαξο 

Όσο οι. 1. : 10, ποίο, 

δα νο οἶήοξ ρμορίς” οἷοι; συμβούλιον ποιήῄσαντες οἱ ἄρῃ- 

(ερεῖε μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καί γραμµατέων, καὶ ὅλον τὸ 

ἃ  Πηπιο(ἱα{[ο]γο” 

συνέδριον. 
Ί. Ἠαγο τοα]ποᾶ ο τοηᾶστίηςσ οἱ ο Ὦ. Ῥ., ὑοισ]ι 1 ἷς 

ποῦ οο οπι ἀῑΠου]ί(γ. 1ο ρταηπιωἶσαὶ οοπςὐποίίοη οἱ {λαί 
γοτβῖοη Ῥραΐ5 “οοιποῖ]”. ἵπ ιο ορ]οοβνο οπ5ο, οοπρ]πο {ὐ {ο 

εβοτ]ρο8/” ας 1]αὶ 18 οοπησοίοᾶ ψ] “ ο]άσις,” πνμήσ]ι ἵς σογονποᾶ 
ΡΥ Ὠιο Ῥιοροβίῆον αλ. Νου, ἵα 1ο {οχί, πρεσβυτέρων απᾶ 
γραμμµατέων (ρονοιπεά Ώ} μετὰ) αἲὸ ϱοπίήνος, Ὑί]ς ὅλον τὸ 
νυ»έδριον 5 Ῥ]ασοσᾶ 1π νο ποπηϊπαάνο, Τ]ο {οχί {8 οἱοβοῖγ [ο]- 
ιονρᾷ Ὦγ Μοπῖ, “ οοπβηἑαπα {αοϊσηῖο δπηπὶ Επογάοίοβ ο11Π1 
βοηϊοτίρις οἱ βοπρῖς, οὐ ππίνουβας «οπΠβοββυΒ.”.  Ῥσσα, “ οοηβί]ῖο 
Ἱπίξο, δαπηπι]. βασονάοίοβ ουσ βοπ]οπίρας οἱ βογ]νίᾳ, Μούαςααθ σοἩ- 
βθβδι”, νἰπουια ο οδηπα. αὐζακοναπο  Οαβία]ίο, « ἰπῖίο οοης]ΐο, 

Ῥοπίάῆσος υπὰ ουπι Βοπαίοπίρας οὗ ΒὈουοῖς, ξούπδαο οοΠςορείς, 
6ου οο[σαπί,” οἴο. Το Ῥνοβεπί ο ἐΠοπρ]έ γ]ήοἷι ένα οἳππι- 
πιαἰἆοα] οουδναοξίοη ἀσπηαπάς, ἴ]ιο 5. Έτ. Ἠας “]ο5 ρυποῖρας εαο]- 
Ποπ{ομ/Β νου 169 οποίος οἱ 105 βογίρος οἳ {οπῖ 6 οοπβοῖ] οοηςα]- 
ἰδγοπῦ ὁηβοπαβ]ο αργός αγοίν 116 Ζοβυς,” σἷο. 8ο Πα], “ἵ ργϊποῖρα] 

βποθγᾶουί οοσΗ απζίαηί ο ϱοηρί ο ἠιδά 1] οοποϊδίογο {σμποιο οοἩ- 
βἰρ]ίο, Ὅορο ανου Ἱοπαίο ορὴ.”'--- Ἰνίσβο]ιο 1οιηα]τς ο ΕήΒ 
ΡαβἝασα: “ Ορεπιο οοπιραηία βππῦ Υοσσ. καὶ ὅλον τὸ συνέδριον 
Ροβύ Υ. οἱ ἀρχιερεῖε μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραµμιατέων. 

Ῥοσ]αταπῦ αἱ οηἵπι Π]α οἱ, πε ραιοίς υογδή αὐφοίυατα, τιπήνυσγβιι 
δια γύτι.---Ἴμθοιίο Ἡν. Βο]πιά1ῖ καὶ ὅλου τοῦ συνεδρίου οΧ 
Ότο απἨ]δηιο ἐχαηκ]αὐἰοπίρας ἀον]ναία οπιοπζαἱίο οϱύ. απ εἰ, πα 

ἀθβεπηιβ, όλον τὸ συνέδριο» τοὔῖποπηι5, 1 ᾳταππιαβίοο οὔπι 1οΠ10- 

Μοτο ν. οἳ ἀρχιερεῖς οολσνοί.. Τῆνο χοπάσνίπς οἱ Ίγπάα]ο (πμίοι 
ας Ὄσου βαΏείαπια]]γ {οἱ]οινοί Ὦγ Ομαππιαι, σοπονα, αὐά {6 
σοπιπιοη. Ἡ, Ὑ.) 18 ἀθγϊγοά ΓΟΠΙ Ίο Ὑπησαίο, « βηπιὶ ββοοί- 
ἁοίσς, οἵπι βοπἱουίδιις, οὗ δομἱοῖς οὐ τιηίνουςο οοπς1]ο.”. Επί 19, ο8 

Πιοισ] Ίνο τουᾷ γη] ΘοἩππ]άῑμς, μαἱ ὅλου τοῦ συνεδρίου. 1 5ηἩ- 
πό ιο {οΠογψίπσ χομᾷςιῖης {ου οοηβἰάστα ου, “ ἴμο ομίοξ Ῥτῖοδί5, 
ης] ἴμο ο]ᾷοις αιᾶ 5οτ1ῷοβ, 6Υοι ἔἶιο αν]οἷο οοιιηοῖ], σοης]{οἆ, απά 

Ῥουπά ὦοθαβ.” 

5 α ῇοο]ς οοΙηςο];”. συμβούλιον ποιήσαντεε. Σ661Υ. ο (Π. Ῥ.) 
ο. ὃ 16. Θοο Τἱοῦ., συμβούλιο» (]οὐποί γη ἠαμβάνειν), "ἴο 

{ω]κο οοιιηςο].” 

ἆ α ᾖρ]]νογοῇ---αρ.”. Βου ομ. ἃ : 19, ποίο. 

5 Ἴ]ιοιο 6 ποὐηίης ἵπ ο ἰοχύ σουιοεροπᾶΐπς {ο, “ Ῥαῦ Ἶο 

απθγοτσᾷ ποὐμ]ης,” 

{5 Πιο {οδ[γ ;” καταμαρτυροῦσιν. Ἰουᾶ. Ῥοο σι. 14 : 56, 
ποίο. 

ὅ «ποίηρ (αγιος; οὐκέτι οὐδὲ». Το). 19οῦ., οὐκέτε, 
Να γγοηᾷοιοῇ ;”' Φαυμάζειν. Ἅσο οἷι. ὃ : 20.. Ναοί, ζοπά., 

ἩΓοβίογ. 
ἕ ««ηο προ {ο χοίσαρος”. ἀπέλυεν, Ἰζοπαν]οῖς, ἩΝ αἰκοί,, Τ6ς]γ, 

Ῥ]οοπιῇ, (18. )), Οαπιρ.. σοι 18 : 89, ἔστι δὲ συνήὕεια ὑμῖν, 
«ας ο Ίαγο ο οπβίοπι.”.. Το ῥαια]οι, ἡαἰ 21 1 1ὅ, εἰώύει 
ἀπολύειν, δ. Ἡ., «« Ἰο Ίνας γγοηίι”. πο νοιῦ Ίογο Ῥοΐηο 1 {ιο 
ἱπιροι/εσῦ, τπαγ Ῥτοροι]} δἰση[ν ναί 15 δια] Οἱ οι δίοαΣ}; 601” 
ὤμιοῦ απᾶ τοροαίοά αοἰίοῦ. ἵπ Ῥηεδοηύ πιο) βαν (1απι), 
2186. ΤἼ.α, Όσο Τγο]ομο (ναπι)), Ρ. 129, ο. 2 (ἴπι Ἴουο). ΈἘγη- 
ἀαἷο, πας ποπύ;”. Βσα (Ε4, 1654), “ εοίας ουπό βο]νοτο ;' 

γπαἱς., ὁ οουαῦ πιϊδίοτο :”. Οπαία]., « δο]σραί ]αχανο.” 
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ΚΙΝΑ {λλΕς) ΝΡΗΡΙΟΝ. 

Ἠπίο 11ο ΠΟ Ρ118ΟΠΟΝ, ΥΙΙΟΠΙΡΟ- 
ονου ιογ ἀοβῖνος. 

Ἰ Απά Όλονο πα οπο πο 
Βα494ΡΡ88, ολο ἴαν Ὀοτιπά Ἱνί]ι 
Όιοιι ἴλαῦ ας πας 1ΠδΥΤοοΙΟΠ 
νο 1ήπη, ο Ἠαᾶ οοπιπη ο 
πιπν ου 1η {1ο {Π6ΙΥΥΟΟΙΊΟΗ. 

8 Απά ιο ππα]Π(αάο ουγῖης 
αἱοιιᾶ, Ώοσαι {ο ἀθβῖνο ᾖπυ ἐο ἆο 
88 ο μαά ουου ἄοπο τπ{ο {]νοιι. 

ϱ Ῥιν Ῥηαίο απβιογοᾷ {ἶσ, 
βαγίπο, 1] γο {ια 1 νοἶοαδο ππ{ο 
γοι {μο Ἰ1πο οί {νο νους ᾖ 

10 (Έον Ίο Ίσιου Ε]ιαῦ ἴο οἰ]οξ 
μον λαᾷ ἀομτονοί Ἠήπη {ου οἱ- 
ΥΥ. 

11 Ἐιῦ νο ομ]οί ρι]οδίδ ππονοᾷ 
ἴμο Ῥαορ]ο ἐλαῦ ιο ϱ]οιι]ά. ταίλου 
1ο]οᾶδο Ρ4Υ4ΡΡαΡ αιπίο 1ο. 

19 Απά Ῥήαίο απθπονσά, απᾶ 
Ρας ασαίἩ απίο ποπ, μα 1] 
γο ἴιοι Ὠιαῦ 1 θα] 4ο αὐπέο λύπι 
οι γο οἱ {ιο Ἰζΐπρ ο ιο 
109 τ 

15 Απά Ώ6γ οτἷοᾷ οιξ αςα1ῃ, 
ΟμιοΙ{γ Επι, 

14. ῶλοι Ῥήαί[ο δαῖᾳ τι{ο ἔλσπι, 
Υ, λα ον1] Ἰμαίῃ Ίο ἆοποῦ 
Απά ἴΠογ οτἱεά οαῦ {1ο 1πογο οχ- 
οοσἴπο]γ, ΟΥο Ε1π1, 

απμῖς ΤΕΣΤ, 

ον) / ν 3 κ 

τοῖς ἕνα δεσµιον, ὄνπερ Πτοῦντο. 
- Δ / ο 

Ἱ ἦν δὲ ὁ λεγόμενος 'Βαραββᾶς 
» ο / 

μετὰ τῶν συστασιαστῶν δεδεµε- 
” . / 

νος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον 
/ 

πεποιήκεισαν. ἡὃ καὶ ἀναβοήσας 
ε 3/ . α Δ 

ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι, καθὼς 
ο) Ν ’ 

ἀεὶ ἐποίει αὐτοῖς. ὃ ὁ δὲ ΙΠΠιλά- 
3 / ᾽ ο) [ή / 

τος ἀπεκρίθη αὐτοῖρ, λεγων, Θε- 
ε / α Ν / 

λετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα 
τῶν ᾿Ιουδαίων;  Ἡ ᾽Ιγίνωσκε 

ΔΝ { / 

γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώ- 
Ν ΄ αν ε 

κεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς. | οἱ 
ὧ / Ν / 

δὲ ἀρχιερεῖς ἀνεσεισαν τον ὄχ- 
” -- - 

λον, ἵνα μᾶλλον τον «ἈἌαραββᾶν 
͵ / 2 - 9 ε« λ / 

ἀπολύσῃ αὐτοῖς.. |" ὁ δὲ ΙΠιλά- , : 
τος ἀποκριθεὶς πάλιν εἶπεν αὖ- 

. 21π/ 5 { / ΑΔ 

τοῖς, }ί οὖν θελετε ποιήσω ὃν 
/ ’ ω 

λέγετε βασιλεα τῶν ᾿ουδαίων; 
. . / 5, / 

18 Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, Σταύ- 
/ 4 ε Ν / 

ρωσον αὐτόν. ἵ ο δὲ «Πιλά- 
3/. 3 ω) μτ/ λ 

τος έλεγεν αὐτοῖο, Ίϊ γαρ κα- 
΄ Δ / 

κὸν ἐποίησεν; Οἱ δὲ περισσοτε- 
/ / 

ρως ἔκραξαν, Ἀταύρωσον αὐτόν. 

ἨΡΥΙΡΠΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

{ο ἴ]θπι οΠ6 Ρ1Ι6Ο3ΘΣ, ΝΊΟΠΙΒΟ- 
6Υ6Υ /16Υ αρκοᾶ. Απά οι Ἰ 

Ίγαβ οπε παπιθᾷ Ῥαγαββας, Μγίηρ 

Ῥουπᾶά ήν δ {σ]]ουν-Ίηρι- 

σοη5, πιο Ἰιαὰ οοιππι]θέοᾷ την 

46) ἴπ ιο Ἱπβδαττοσίίοῃ. Απά 8 

π{]ο ογογγᾷ οτγίπο α]οπᾷ, Ώορα 

[0 αδ]ς Άι ἐο ἆο 85 11ο Ἰπᾶ ουου 
ἆοπο {ο οι, ὍῬπί Ῥ]]αίο αἩ- 9 
βιγογοᾷ {ποιη, βαγΊπα, ΙΙ γο 
Ενα Τ εἶια]]. τοἶοαδο {ο τοι Ί]ιο 

Κ πρ ο{ {ιο σουνϱῇ (Του ]κπον 

Όναῦ ο οἡ]οί Ρτϊοδίς σ]αᾶ ἆς- 
Ἠνονοά Πάπα πρ α’οἱι 6ΠΥΥ.) Ῥαΐ 
Όιο ομ]οί ρι]οδίᾳ ο ντοὰ πρ "ἴ]ιο 
ονοπᾶ, ναί Ίο β]οιι]ά ταἴ]ου 
1οἱοαδο Ώαχαβρας {ο Που, Απά 
Ῥ]ηαίο ιαηβγοτίης ασαῖπ, βοϊᾳ {ο 
{οια, Πα ση] γο που Ειαῦ 
15ἱα]1 4ο ἐο ἠόπι, "νοιι γο οα]] 
ΚΙπρ ος έιο ζουςἳ "Απά νογ 
ας οι ασαῖη, Οτο Ἰήπι, 
"Ῥαΐ Ῥ]]αίο εαϊᾷ {ο ποπ, ΊΥ, 
Ἠλαῦ ον]] Ἠα{]ι Ίο ἆοπον Απά 
Ώου. ογἷοᾷ οιξ Ίο πιονο οκ- 
οοσ(1πο]γ, Οτιοῖ(γ Εΐπι, «Τ]ου 16 

Ε-- 0 

μ-- το 

18 

μα 4 

) αλλου αθ]κοά ;” ᾖτοῦντο. Ἰςομάνίοῖ, 
πθαα]]γ τοπάσγες ““ αθ]ς” 1π Ἡ, Ἡ.  Ὠσο Πο). 

κα ]ηγύπςσ Ῥοσπά ς”. δεδεµένοε. Ῥος]γ. 

1 πι Πΐ5 {οΠου-Ππαρσομίς;”. μετὰ τῶν συστασιαστώ». 
Ἠοῦ. (η οεγοο), αν {ο]ου-Ιηξαήσουέ,”. Ὥσσα, 

«ρ.Η1 θα {ἡ]οπίς βοοἴΐς.”. Τνουσα “ {ηδιγασηὸ "16 πού {οιά ἵπ νο 
Τ]ουὰ,, 1 οσῇγ. 

Ῥοσομγ. Ἰίς νους. 18 

Ἴιοβο Όπνο ῬάξδαρςΒ, 

. 5 Ώιο ουογά.” 

 ὁ αηαποιίηρ αραίῃ; 

α Πίου. τοβροπάσης;” 1ρον., “ τοδρομάίο ἆς πισονο,” 

τα βἠγγοᾷ πρ”. ἀνέσεισαῦ. Νοδίογ, Ν αἷκο[, Ιζομᾶ,, Ώμαιγρε, 

Ῥοσ]γ, Ῥοῦυ. ο (Ἠ. Υ.) Ίωακο 28 165. Ίο πονά οσοι ομ]γ {1 

Βορ ο]. 2 : 4, ποῖς. 

” ἀποκριθεὶε πάλιν, Βμαιρο. αρ., 

Οπ ιο 

Τὸ, Ἡν 1 18 ΕΕ] πουν οἱ άσιείουά Ὦγ αἲ σσ] τοβζος, 
Ἠψμοιονος νο Ίανο αρρτοριήαίο ους, 16 15 ἀσβίναρ]ο {ο ανοῖᾶ 
ρογίρ]η:αδος Ίν Ἰπηδ]α[ήου, «Α5 στάσαι, τν εογγεἰαία ὙΝοτᾶ, {8 1οη- 

ἀθνοί “πθυντοσξίοη 1 5 νουσο, ἴ]ογο εοοΠ15 {ο Ῥο Πο ποοᾷ 

1όοαδος ΝΊΥ Ίνο ΊπαΥ πού ορίου“ ἱμδυνροπί 

Φος ο, 2: 4, ποίο. 

μ΄ αῇο αεί; αἰτεῖσθαι. Ὁμαιρο, Ν68ΙΟΥ, ου. 

πθπαὶ τοπ στης οἳ ένο νου», 11 ιο Ν. 10, 

αι {1ο ο)ο 

᾿ Πμὶς 16 {λαο 

Πηής τοπάονίησ οὗ {ο αονϊςὺ 

6Ο ποιήσω Ίη ο ποχέ γοιςο, 
ο µΤ ελα] γο]σαδος”. ἀπολύσω. 

μα]. ποσογζς πα Ῥγοδοηῦ ΊἼδασο, 
αΤ αλλα] ἆο (18, Ἡ.) 

5” μαᾷ ἀομνονο---αρ.”. Βου οἡ. 1:14, ποίο, 

5 “ οπι ΟΛΥ”. διὰ φόνου. Ἰοπί. «Α]ιοαρ] “ ἐωτουρ]ι 
ΘΗΝΥ”. ποπ]ά οχρίοβ {1ο ἐμοισ]έ, Τε {5 ἀσσπιοά αἀν]εαρ]ο {ο 

γορεγ]οῦ (ας {15 35 Ῥοβείυ]ο) 11ο τι5ο ο “ Ηινουιρ]ι”. {ο 6α5σος Ἡ]νους 
διὰ ἵ5 [οἱ]οιγοά ὮΥ νο ροηάνο, 

βτουμᾶ Ὠιαῦ πάλιν ἵ οουβίιιος αηΙ(]ι ἀποκριδεὶς, 3. ΟΟΠΊΤΙΒ. ἵΒ 

Ρ]ασοἱ αἰἴου “ασαίη) 

απ γΥΊΟΠΙ Υο οαἩ) Κίπρ;”. ὃν Λέγετε βασιλέα. «ΛΦ 1ἶιο ποιιι ἵς 
απαγ]γοιις Ίπ νο ἐοχί, πο αγείσ]ο 5 ᾖσοπιοά ποσσβεατΥ ἵπ ἐμο 

γαιβίοῦ. 99 Ἐμοιη, Ῥου1γ, 1ρ6Ν., 5. Ὦν., Ὅο ὙΝοίίο; Όαυ, μα 

Ῥα]ρ. 1Π5ον{5 ένο Ἱπάσβπίέο ατίᾳσ]ε, “ σον Ἰοπἱησ.” 

Σ “Απά Ώου οιἷοί οαξ αραΐη ;. Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν. Βμαυρο, 
 απᾶ 1ο ασαῖη ουσ οπἱ. ΖΤάλιν ἔκραξαν 1οίαΙΒ {ο ἀναβοή- 
σας, ν.Β. Ἠομοο πάλιν ἵ ἴο ο οοηβίτιιοί ΙΙ] ἔκραξαν. Ἐπία, 
ἁσάλι» αἆ 5αυ]αίατη (ν. ϐ) οππιογοπι (1ο αἆ νο αἰίΔ νουο 
ομηπο]αία) Ῥουήμοῖ,”. Το απο ἔπιβ νο]]ονοᾷ {νοπι ἴῑιο Πιο] 
ο[ βαρροβίης (1ὐλοιιό ργοοῦ) (ναί ἴπο ογοινᾶ Ἰχαὰ ρτουἰοιιῖγ ον]οᾷ, 
ναοί Ἠῑπα 1 

” αῬα, δὲ Έοσομγ, Τοπ, Ὠϊοἷς. Ὑπς., Ίδης, « γουὸ ς” 
Ἔσσα, “ αίοα Τιο ραν]ο]ο ἵς οὐν]οιεὶν αάυεγκαἑἶνα, 

α“ Τμομ τ” κα, Ἠοῦ. καὶ “Αί νο Ῥορίππίης οΓ α- βοηίσησο, 
ιο αΥ Οήπς ἶ5 παιγαϊεά α5 ἆοπο Πππισδἱαίο]γ, οἳ 6οου π{ἴου 
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ΚΙΚαᾳ 1ΙΛΛΜΠΕ) ΥΡΠΘΙΟΝ. 

16 Λπά «ο Ῥαίο, σ]]]πο {ο 

οοπίοηῦ ἴμο Ῥοορίθ, το]οαδοᾶ Ίατ- 

αὖραβ ππίο Ίμαπι, απ ἀο]μνονοα 

16818, γ1ο. Ίιο Ίιαά ϱοουνρθά ᾖάπο, 

{ο ο ον ποϊῇος, 

16 Απά Ίο βο]άϊοις 1οά πα 

ΩΝΑΥ ππίο {ο Ἰα]1, οα]]αᾷ Ῥτοίο- 

εἶαπις αμ ]ογ οα]] {οροί]ου ἴ]ο 
Ἠμο]ο ραπ; 

17 Απ ἴ11δγ ο]οί]αες πι συ] ζ]ι 

ραχρ]ο, απᾶ ρ]αθίθεά α ουοπη ος 

Ώιοίης, απά Ῥαΐ 16 αροτῇ μ5 Λεαά, 
16 Απά Όοσαῃ {ο βα]πίο πι, 

Πα]], Ιΐπο οἱ {1ο ἆον95 | 
19 Απά ἴΊογ Ἑπιοίο Ἠ11 οἩ ο 

Ἠθαά πι α του, απά ἀῑᾶ ερὶῦ 
προηῃ λΐπα, απά Ῥουνίησ ἐλαίγ 116ςΡ, 

αποςκ ΤΝΤ. 

4 ΔΝ ’ / α 

16 30 δὲ Ιγιλάτος βουλόμενος τῷ 
) Ν Ν Αα / 

ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυ- 
ΔΝ . Ν 4 

σεν τον «Παραββᾶν' καὶ παρε- 
Ν  ῆ . / 

δωκε τον Ιησοῦν, φραγελλωσας, 
ἵνα σταυρωθῃ. 

} ΄ ΔΝ - / 

16 Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγα- 
Ν / Αα Φ / 

γον αὐτὸν έσω τῆς αὐλῆς, ὃ ἐστι 
πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν 
ά Ν - 

ὕλην τὴν σπεῖραν, 
Ν / 

ουσιν αὐτὸν πορφύρα», καὶ περι- 
/ .ν / / 

τιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάν- 
θινον στέφανον, 1δ καὶ ᾖρξαντο 

/ Ν Αν 

ἀσπάζεσθαι αὐτὸν, -«Χαἴρε, βα- 
- ο] 23 ι 

σιλεῦ τῶν Ιουδαίων" 
. ο Ν Ν / 

πτον αὐτοῦ τὴν κεφαλην καλάμῳ, 
/ - 

καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες 

3 / 

καὶ ἐνδυ- 

η] κ ” 
και ετυ- 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΜΒΡΙΟΝ. 

Ῥ[αίο υμοῖμς' π]πο «ο βαὐἱ5 

α/1ιο ογοιν(, 1ο]οαδοά Ῥαναβραβ 

{ο ἴΊιοπι, απά. ν4ο]Ινουσς τρ ὦο- 

55, ΝΙΙΟΠ Ίιο Ἱιας εοοἈγσοᾷ λύπη, 

ἴο Ἰο ογιοϊᾳσά. Απ ο 5ο]- 

σι Ἰοὰ Ἰπι αγγαγ Ιπίο ελο 

ῥαΐασο γη] σ]ι 15 εέο νεο Ίαπι; 

απά ιο οι]]οᾷ ἰοσοίμον Ίο 

πγ]ιοίο Ῥαπάς ωμά Ίου οἸοί]μοά 1Τ 

λα πν ρανρίς, απ Ὀναϊάεά 

α ὀνοψα οἱ ἴπογπς απᾶ ραῦ 16 

αροπί 15 Λοσά, απᾶ Ῥεσαη {0 18 

εα]ιιίο 1η, Πα], Ιίπο οἱ ἴθ 

1ου8! Απά ου ἑπποίο 115 19 

Ἠοας αι α 1οσς, "απᾶ ερὶῦ οἩ 

Ἠὴα, απ Ῥονήίπο ἐλοῖρ Ίκποςς, 
νου β ή ρροθᾷ Ἠίπι. 

20 Απά γιου πογ Ἠαά πιουκοᾷ 

πι, {ου {οοῖς οἱ {16 Ράγρίο {1οἱη 

Νήπ, απά ριύ ης οὗ ο]οί]θβθ οἨ 
Μΐπα, απᾶ ]οᾖ Πΐπι οαῦ {ο ουποί{Υ 

Ἠ1πῃ, 

21 Απά {Πογ οοπιροὶ 916 ΘΙΠΟΠ 

α ΟΥνεπίαπ, πο Ῥαβδοά Ὦγ, σοπι- 

Ν / / » ο 

τὰ Ύόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 
2 / ./ 5 ο 2} 
Ὦ Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέ- 

9 Ἀ Ν / 

δυσαν αὐτον την πορφύραν, 
3 / » λ ς ΄ 

ἐνέδυσαν αὐτον τα ἱμάτια 
. . θά 3 

ἴδια" καὶ έξάγουσιν αὔτον, 
/ 3 / 

σταυρώσωσιν αὖτον. 
/ / ΄ 

γαρεύουσι παράγοντα τινα 

14. πουοίοησο {ο απ. Απά 20 

πλου. ου Ἰαά πιοσίκοᾷ Ἠά1, 

Ώιογ {οο]κ οἱ ἴνο ρανρ]ο {91 

μάπα, απ Ῥριῦ 115 ΟΥ οαγΗΟΠΙΒ 

οἩἳ. Ἰάπι, απά 1σᾷ Τα ους {ο 

οιο!γ Πτα, Απά που οοπιρο! 51 

οπο ΦΙΠΟΣ, αν ΟΥΥΘΠΙΒἨ, ἄπ]ιο 

Δ 

και 
Ν 

τα 

α 
ινα 
9 

αγ” 

/ 

Σί- 

1 καὶ 

ὑιαῦ πν]]ο ο Ῥγοσθίίης οοπἑοχῦ µανναίος; Ίσογο καὶ ἵ5 ο πῖνα- 
Ἰοηῦ ἴο ἔιο πποτο πδιο] τότε, 1ο, α[ίε ἐαίώ) 

Σ  Ῥοίης πν]]ῃσ;”. βουλόμενοε. Ἠοῦ., βούλομαι. Ἠιθί., 
Τοκος., 1. ϱ. 20 (ᾳποίοί ΡΥ Ποῦ. αι. Τάάείϱ), δα ς ἐἶναῦ ἐς 
νουβ δοις νοπι Φέλω {ου ἐδέλω) ἵπ εχρνοβδίης  Πιο:ο {ο ὑια- 
1ο, οἳ αυ] ὕιρεσ, λ]]ο Ώιο Ιαν 6χΡίοβεος ο]οίσο, ο Ρι1- 
ῥοδ6. 

1ο βα1Ε[γ;" τὸ ἑκανὸν ποιῇσαι. ἸΝαδίογ, Ἰζοπᾶ., Τ.οπ, 

Ἠοῦ. (ἴπ οσο, ἑκανὸν.) Ὑαια., Ἰδναξηας, Ῥσγα, Ὀπδίι]ίο, ὁ κα []ς- 

{ποσο τ”. Θ, Ἠχι, ὁ εαἰκίνο ς Επί.  Νοίαῦ φαξἰς[αεστο αἰίοι, 

1. ο, οᾖίορνς, πο απῖξ 1αροαῦ αιοᾷ απονα δν,” 

5 ο [ιο ογογνά Όσο οἩ, 2: 4, ποίο, 

υ α (ε[νεγοι]---απρ.”. Ὁ6ρ εἩ. 1 : 14, ποίο, 

5 4 Ώλο Ῥαίασς;”. τζε αὖλζε. Ἴλιο Ῥνοίογίππι πνας 1ο Ῥαίασα 
ονοσίσᾷ Ὦγ Ἠετοῦ, ππά πλίσ]ι αὖ [ο ἐἶπιο οἳ ἐμο ονιοϊβχίου Ίγας 
Όλο τοβίάσπσο οἳ ἴῑο ρτοσπγα{οι, Ψ1οῦ. {αγ υπο ο ομιβαῖοπι. 

ΙΙΙ βροα]ίπρ, ίς αὐλή πας Ῥνοραδίψ ιο Ἰηο]οεοά οσιοῇ 
Ἠλοτο {μα Ῥιοσυαίου ον μΐς πα υαἰ]πίο βαἱ {ο αὐηηηἰθίου ᾖαρίΐσο, 
αππᾶ Ν]οἩ Ίνα 41βο {ο ρίαος ϱῇ ΑΓΙΟΣ”. [ον ἔἶο βατ. οσο 
Ῥοῦ., αὐλή, Ῥ]οοπιῇ, (η Ἴοεο) Το ανοἰᾷ ἔῑο ποσοείἰγ οἱ αδίης 
8ο Ῥίναςο “πο οοινέ ΟΕ ἔἶιο Ῥααοο,” ὑμίς ποίο ἵς ρίασσᾷ ἵπ Όλο 
απανρίη, «ος οουχ{.” 

ἆ ατμ]ο]. ἴ] ὅ ἐστι Ἀλαυρο, 8. Ὦνι, “ απἱ ού; Ὃο 

Ὑπούίο, “ ἆπδ 10: ”. 1δου, “απο ο; ” Ῥοῖρ., “ ποῖῖς 15.” 

ο 6 νο μίς ανἠσ]ο 15 ο δαρρίοομί,  -Α ἀοβπίίο ασ] 
οσσις η ο, Ὦτι, 19ο), Ώο ἈΝοιίο, 

ἕ α γα]ᾷοᾷ ; πλέξαντε, 3ο Ποῦ. (ἵπ [οτο) “Βαν α8 
{ο 690 αἰσπβοαίίοι, Ῥπὸ ἵ πο οὐφοίοίο, ορ Ἰμοῦείου, 

α ναίς ) οπὰ “ Ῥμηί. αο, Αοὐς Όσα, Οπδία], τουᾶοτ ἰπθ 

νοιῦ Ὁγ ἀϊβογοπί Πωήσσίίους οἱ ρίσείο (ή {ο Ὀναϊά,ἳ ε Ιαθεανίηο ”'). 
ο Ἰναμίο, “ Ποομίοι. 

6 αβπιοίο Ἱΐς οπά ;”. ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαδὴν. Ὦλπιρο, 

Ἰκαιάν, Ἠν αἷκαί., « ἹΚορς εις Ἠἷς Ἠομς ιν ο, Γον ος αἱ ἔναρ- 
ραίομύ Ιω δίο. σε ροοποραηῦ σαριῦ οᾖις ο Ἰδνασπιας, 
ἁνονογαναπί 1πας οπραῦ;”.Ὅσα, ἡ νουροναθαηί οἶας σαριίι” 
1η ένο ρα α]]σι, αῖ, 211 90, Ἠνο {οκ 16 ἔτυπτον εἰς τὴν κεφα- 
2), τουᾶσνοί 1η νο Τὸ. Ὑ.,  βπηοίο Επ οἩ ιο οπή, Αλοιρ] 
Ἠνο Ἰάαήηρπασο οἱ 11ο {οχέ ἵπ ]νο ἐσνο Ῥανα]]ο]ς (Αἱαἱ{. απά Ἀ1α11ς) {5 
Φογομί, ἴἶνο {γαμε]αίοις Ίανο ργεςοποί αν οσγδαί ἠαγπιοπή ο ιο 
τοπίο, γή ΟἩ 15 ποῦ απἰλουῖ2ος Ὦγ νο νσοι.  ΛΙΓΑΗΥ διο] 1η- 
βίσησος οσοι» ἴπ νο 1, Χ’. οἱ ἴἶνο Ἠναησο]είς, 

ἃ ααπᾶ ορΙο” καὶ ἐνέπτνον. « Πραἱ ” 1 ομκοἱοίο, απά “ αῑά 
ἱ6 βρογῄποις, Ίο μνοδοπί {ουπ1 οἱ {]νο ἠπρονίσοῦ ἵ8 ερ. ἘΒπ- 
Που” Έπο, ἄναπι. Ἰγορείου, 

{ α αἱᾷ χονοοµσο ς Ὅρο ο]. ὅ : 6, ποίθ. 

} ὁ ραγηοηίς]”. ἐμάτια, ο (1. 9) ν. 24 πρ 18 ο πειο] 
τοηβσίης οἱ {λίρ μου, α πο Ἡ, Ὑ, Ὠσο οἩ, ὃ τ 98, ποίς, 

ΚάΤΜΟ ἵνα ραδίης ὮΥ ἸμΓεξΙεγ, Βα1Ρε, 

προσεκύνου», 

΄ ΄ 

παράγοντά. 
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κῖπα ΣΑΜΕΡ) ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ἵηρ οιί οἱ πο οοη(τγ, ἴλο {αῦλιου 
οἳ Α]οχαπᾶςυ απ Ὦίας, ο ρου» 
186 01058. 

232 Απᾶ Ίου Όπῖπς Ἠΐπι ππίο 
Ἠιο Ῥίαοο (οἱροίμα, ο ἵς, Ὀς- 
πο Ἰπίονρτοίοά, ΤἩο ράσο οἳ α 
βἰα]]. 

25 Απά {ογ σανο ήτα {ο ἀνίηῖς, 
Ἰπίηο πη]πα]ος γη ποτ]: Ὀαῦ ο 
γοροῖγος {έ ποῦ, 

24 Απᾶ νου ἴλογ ]ιαᾶ ον ποῖ- 
Ώοά Ἰήπι, Όνου ραν{οᾷ 15 οαληηοη!ς, 
οαβή πο ]οἱδ αροι ἔἶοπι, Ψ]ιαῦ οΥυοῦγ 
πιαη 5μοτ]ά {αχκο, 

25 Απά Τή πας ἐιο μιτά Ἱοιν, 
απᾶ ιο ου ποϊβοᾶ 1111. 

26 Απά ο ειρονγβορίίου οἱ 
Ἠΐ5 αοοτιδα{ῖοι Ίνα Ὁγ{δίου οτοΥ, 
ΤΗΙ Ίνα ΟΡ ΤΠΠΡ 8 β. 

27 Απᾶ νυν Ἠΐπι {1ογ ονποΙ 
πο Ιουθβ, ὕπο οπο ον Πΐ5 τίθ]ί 
λαπᾶ, απ ιο οἴμον οι 5 1οἱ5, 

26 Απά Όνο βορίατο Ἴναςδ {π]- 
Π]]αᾶ, πνμ]ο] δαϊίῃ, Απᾶ Ίο Ἵνας 
πιω Ὀοτος πι {ιο ἐγΠΡΟΤΟΒΘΟΥΡ. 

29 Απά ἴ]λογ ἰλιαί Ῥαδθοᾷ 0, 

Ν 2 αν 

ρον αυτου. 

/ 

µηνευοµενον, 

, [οὴ 

νισµένον οἶνον' 

ἄρῃ. Ὦ ἦν δὲ 

γεγραμµένη, 
Ιουδαίων. 

τοῦ. ὃ 

ἐλογίσθη. 

απΡΕΚ ΤΗΣ. ΄ 
αν 3 / 3 

µωνα Ἰυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ' 
2 Αν Ν / . ή 

ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿4λεξάνδρου 
- ς / ο ο/ Ν 

καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ τον σταυ- 

3 ΚΑΙ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ 
Γολγοθᾶ τόπον, ὅ ἐστι µεθερ- 

κρανίου 
55 Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρ- 

/ Ν 

3 Καὶ σταυρώσαντες αὐτὸν, διε- 
/ χε / ο . / 

µέριζον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλ- 
- 9 ΔΝ 

λοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτὰ, τίς τί 

’ / 

ἐσταύρωσαν αὐτόν. 
ε Δ .ν » / » ο 5 

η ἐπιγραφη τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐπι- 
ς μ] ν 

Ο βασιλευς τῶν 
Καὶ 

- ’ Δ σ » 

σταυροῦσι δύο λῃστας, ἕνα ἐκ 
- ν ο 3 9 / 9 

δεζιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐ- µ 
καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ 

ἡ λέγουσα, «καὶ μετὰ ἀνόμων 
3. Καὶ οἱ παραπο- 

ΒΕΥΙΒΕΡ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

Ίγα5 ραβεῖπρ ὮΥ, σοπηῖπρ οτι 

ἴο οουπαγ, έο {αΐλμος οἳ Αἷος- 
απἆσγ απᾶ Ἑπίας, ἴο Ῥοαυ Ἠΐ5 

0Υ085, Απᾶ ἴἶογ Ὀτίπο Ἠϊπι {ο 

πο Ῥρ]α6ς, (οἱροίμα, πνη]σ], Ῥο- 

ἵπρ ἱπίουρτοίος, {5 3Α. Ῥίαορ ος 

, Β]κιΠ. «Απά νο ρανο Ἰίπι / 

τόπος. . . 
ὁ π]πο πιηρ]θᾶ πα παγτν ἴο 

εἶρι ον ἁπίπ]ςς Ῥῦ το ἀῑά πού τθοσῖγο 

ὁ δὲ οὐκ ἔλαβε. ἵξ. Απα πλου Τλπογ λαᾶ ονοῖ- 24 

Ποά Ἰϊπι, ἴμογ ρατοᾶ Πἱ8 σαχ- 

πιοπίβ, οα5Ηπρ 1οῦς αἴοῦ ἰλαπι, 

σλαῦ "ας 5ου]ά ᾖακο,. Απά 2ὔ 

ἵὁ τνας ιο Οήτά ποαν, πηοη 
Ώιογ ογιοϊβαά Ἠϊπ. Απά ιο 26 

Ιηδογϊρίίου οὗ 15 αοοαβα[οη 

"πας Ἰγιδίει 0Υ6Υ ᾖίπι, ΗΒ 
Κίνα ΟΡ ΤΠΕ σΕΠΒ. Απά γζ]μ 27 

Ἠϊπα ογ οιοῖῇγ ἴπο αοῦροτς, 

οπο ναί 15 τ]σλή Παπά, απᾶ ἴῑο 

οὔιαυ "αὐ 145 16, Απά Όιο 28 

βοπϊρίπνο πας {11116ᾶ, πν]ήο]ι 

βαϊζμ, Απά ο πας πιπιρονο 
αππἩ ΘΠΒΡΥΟΡΡΟΥΒ. Απά {λοβο 29 

/ 

ὥρα τρίτη, καὶ 
3 Καὶ ἦν 

Ν ο 

συν αὐτῷ 

Ἰζομᾶ. Ἴμο ρανοῖρίαὶ οοπςνασίῖοη ἶβ αἀορίεᾶ Ὦγ λαϊκοί, απά 
Τ]ο1. 

! 6ῃοπι,”. ἀπ (ἀγροῦ) Κοπᾶ., Ῥοσ1γ, Ὠίοις,, ἡαἰκοί, Τ]λοπι, 
Τμο Ὦ, Υ. πημοσοκκω ἷν βαρα{πίορ Ίπο δια εἰσηϊῃοαίίοπ οἱ ἐν 
(ἡ οαῦ οἱ”) {ον εναῦ οἳ ἀπὸ (" ΠοπιἩ. 

απ (εᾳ Ῥρ]αορι” τόπος. Μο Ἱπ Ῥανα]]οὶ (1. Ὑ) αιῦ, 27 : 98, 

Α9 06 ποια ἶ6 απατί]οις ἵα Ιαίέ, απά Ματς, {ουρ] πού 1Π 
Ίμα]κο απά 6ο, α. οἼοβο αἆμοχοποο {ο {ο ἰοχὴ {5 ἆοσπιοά Ῥνορου 
ν ποπάονίης νο ον. Τη οοηΓουπ γ σν]]ι ο Ῥαποζπαίίου οἳ 
Ἠοξίςγ, ἃ οοίηπ]α 15 Ἰηβονίοί αίἴου “ ρ]ασο.”. Το Ἱπάοβιί{ο αι ]σ]ο 
18 οπιριογαά ὮΥ ἨΓαἰκοβο]ιἁ, 9μαγρο, 1 γπάαίςο, Ογαηπιου, ἄσπογα, 
Ῥεομγ. 

ς 4 Α ρ]ασο;” τύπος 3ο ρανα]]αὶ (10. Ὁ.) Μα 27 : ὅ8. 
Ὑ/οβΙαΥ, Ἰαἶκοί., Βπαιρο, Ὦ οογ. Ἀοο ]ᾳ5έ ποῖο, 

5“ Απᾶ {]ογ ᾳανο Ἠα πίπο) οἷο. Τίς ανγαησοπηοηέ {9 {λα 
ποίυχα] ομο {οΥ Ὦπο]ίδ]ι τοασΓ5; Ο119 1 Ἰη]ήσ]ι {1ο νους 4ὖΟ πιοςί 
ος] ομαποϊαἰοᾖ απά γοσο]οσίσᾶ, 8ο Ώο γοίίο, “ δίο β.βοη Ί]νπι 
ἸΜγιληοῃ- ἨΓδἶπ 21 ήπ]κολ,” 

” 

Ρ « Ὦο ᾷἱᾳ ποὺ χοσοΐνο 44.. Όσο ]αδῦ ποίς, 

4 {ου Όλοι.” ἐπ αὐτὰ, Ὁπαιρο. ΤἩο Ῥυοροβίδίου πατ]ϱ 
{ο οὐ/εοί την Υ6Γ6Υσπος ἐο τυ]μοἷν Ί]ιο ασίῖοι ἵς Ποι[ουπιοί. “Όροι” 

ος “ οἨ ” {118 {ο Ῥνίπς ου ἰμίς Ἰάσα ση απ[Ποίοιῦ οἰθμποίμοςς, 
Τη οα5ος ]]κο Όιαῦ Ῥο[οσο 15, 1 ΠΙΡΙΟΥ “ {ου 

τα ρᾳομ σέ ὝΓακο, Ὀμανρο, Ιζομά., Ῥίοις Τη θἰοίποες, 

ἴοιο 16 α ἀουιρίο Ἱποιτοραάνο Ίονα, “ Ψὶο εἰιου]ά {αίκο ν]ναθ.” 
ἨΛΠΗ ιο οἨαησο οἱ “ οΥοῦΥ οπο”. {ο “οσοι” ἴῑο οιραί 18 
Ῥγοροχ]γ οχ]η ρε] Ίη 1ιθ 0, Ῥ. 

5 ἡ γγῃρη ς καὶ. οβ]6γ, ΙΚομά,, Οαπιρ., ἹΓα]κε[, Ἡοοσεναπ 
(οι καὶ, “ Ῥαῦ (ος ἵνα, Ματ]ς 15 : 25. Πορ. 818. Ῥ]οοπιῇ, 
(0. 1) ἄνοοπί ο ἸΝοΐΐέο, “ ἆαι” Ἠνουίαμ,  οππμάο ς’' Παἱ., 
ἁρ]ο;” Ῥδσα, “ φπαπάο |”. Οπία].,  ουη,” 

ε αΙηοηρίίοη ;”. ἐπιγραφὴ. Ἀμαχρο, Ἐος)Υ, ΙΚαπᾶ,, ὙοξίεΥ, 
Ῥήας,, 'νομι.,, ΟµπηΡ. μας. οσα, Οαδίοίν ο Ἰηδο Ρο: ῶου., 

κα Ιηςοηροίον.”. Ἠοῦ. 

α΄ «γης γγδίοη ουου ἠέπις ἦν---ἐπιγεγραμμένη. Τοο]γ. Έλι 

εαρρ]ομιοπύ ἠέπι 16 ἴπ]κοι ἤοπι Ταίο 28 : 98, Ἡν---γεγραμμένη 

ἐπ αὐτῷ. Ῥσὶς., ' 38 Ῥογύοη Ἠο ϱοβομνονομ.”  Θοπ1ο {μης- 
Ἰαΐέους Ίναγο 5αΏροξοά ἐιαί ἔπι, ἵπ οοπιροβίΜάομ, {η {μὶς ἠηδίαπος 
ᾖοοβ πού πιοδΙ{γ 1ο ναιρ αἲ αἲἰ, απᾶ λα ἐπιγεγραμμένη 8 
οᾳινα]οπί {ο γεγραµµένη. Ἡ Ἠής νίου ἵ6 ανοῖ] {οππάσά, ένο ἔλιο 
τοπάσοήίπς αποη]ά Ὃο εἰπιρίψ, “Ίνα αήθίοη Του] ίης αἱ ἴῑιο 
ρατα]]εὶ αιοίοά αΡονο, Ι ἆοσπι {πο Ῥίομοι ἐναπε]αίος, “πω ίοη 

ουου,” 

” 

τα“ 100Ροιβ;”. ἡῃοτὰς. Ἰοπᾶ, Ὠἰοῖ,, Τποπι., Οαπαρ., Ῥασ)γ, 
Ὑπῆς., Ἠνας., ἈΤοπί., Ῥοσα, Οαβίαὶ,, “ ]αήνοπος ;” Πα]. “ ]αάχονή :” 

Ίρου,,  Ἰαάνοπος;”. Ὄο ὙΓούίο, “ Ἠθαρου ;” Β. Ὦτ., « Ῥησαπᾶς,” 

νν «ρρ π Όρο ΟΠ. 10 : 37, ποῖς, 

κ ὁ γγ][]} ΤΓΑΠΒΟΤΟΒΞΟΙ 1 μετὰ ἀνόμων, 

ἵ6 ἀτορροᾶ 7 Ἐοπᾶ., Οαπιρ., Ώματρθ, 
Το ατἡ]οῖο οἳ Ἡ. . 
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ΚΙΧά ὔΑΜΠΡ) ΥΡΠΡΘΙΟΝ. 

τα]οᾷ οπ πι, ψαρσίπρ νοῖν 

Ἠσαάς, απά σαγίπς, ΛΙ, ἴνοι λα 

ἀοβίχογοςύ ἴλο ἑαπιρ]ο, απᾶ Ὀαϊ]ᾶσςύ 

ἓὲ ἵπ (ηχου ἄαγ5, 

80 αγο {]ιγεο]ή απᾶ οοπιθ ἆογγῃ 
Ώ)ΟΠ1 ἴ]ιθ 67058. 

8] 1]κοιῖβο αἱδο {ιο ο]ὶοί 

Ργοςί5 πιοσ]ίηᾳ,, 5αἱᾷ απποΏρ; Ἠθτη- 

βο]νος Ἱνϊ{Ἡ {ο 5ομ1ρος, Πο βανοὰ 

οὔμουβ; Ππιβε]{ Ίο οαπηοῦ β8γο. 

ὃ2 Το. ΟΙνΙβέ {ιο Ἰίπσ οἳ 

Ίδταοὶ ἆοβοοπά που {οπι Ίο 

0055, ἰλαῦ πο πιαΥ 59ο απᾶ Ὦο- 

Ἠθνο. Απά {πο ἐναί Ίνουο ογαο]- 

ῃ6ς ππὶζ]ι Ἠΐπα, του]]οά 1ήπι. 

3δ Απᾶ πλου {ο αἰκίι Ίου 

1.5 60ΙΠΟο, ποιο ἼναΒ ἆατ]κησας 

οὖοῦ {ο Ἱ]μοίο Ιαπά, τπ{]. ο 
πἰηία Ποιν. 

δ4 Απά αἲ ἴιο πἰη{]ι Ίο. ζορ5 
ονἷοά πι α ]οιᾶ νοίσο, βαγίπα, 
Ἠ]οῖ, οί, Ίαπια. βαασΠμίλαπ 

Ἠγμ]οἩ 16, Ῥοῖηρ Ιπίουρτοίεᾶ, ΜΥ 
οᾶ, πιγ ἀοᾶ, πἩγ Ἰαςῦ Ί]οι {ου- 
βα]ζθη πιο ᾖ 

ὃῦ Απᾶ δοπιο ο {λοπῃ {]ναῦ βίοοᾶ 
Ῥγ, πποα ἴἨ6γ Ποαστά ἅ, παἱᾷ, Ῥο- 
μο]ά, 11ο οα]]οί] Τ]1ας. 

56 Απᾶ οπθ απ απᾷ Π]]οᾷ α 
ΒΡΟΠΡΟ {η]1 οἱ γῖποραν, απᾶ ρα 4 

6πΕΕΙ ΤΗΣ. 
/ / » 

ρεύομενοι ἐβλασφήμουν αὐτὸν, 
ω) Δ Δ -- 

κινοῦντες τᾶς Κεφαλας αὐτῶν, 
/ 

καὶ λέγοντες, Οὐαὶ, ὁ καταλύων 
ΔΝ ΔΝ μ / 

τον ναὸν, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις 
3 . ο ΔΝ 

οἰκοδομῶν, ὃν σῶσον σεαυτὸν, 
/ Ν - ο 

καὶ κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 
91 « / λ Ν ο 2 ο Οµοίως δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 
3 / Χ ᾽ / Ν 

ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ 
ο / 3/' 3 

τῶν γραμµατέων ἔλεγον, 4λ- 
/ Δ 9 / 

λους ἐἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται 
ο 9 « 9 ς 

σῶσαι. ὁ «Ἀριστος ὁ βασι- 
Ν ο Ν /΄ Αν 

λευς τοῦ Ισραηλ καταβάτω νῦν 
Ν - Αν Ν 

ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ 
/ , 

πιστεύσωµεν. «Καὶ οἱ συνεσταυ- 
/ Αα / 

ῥρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 
δὺ ]ῃ / Χο 9 / 

ενοµένης δε ώρας ἕκτης, σκὀ- 
Του ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γη», 
έως ὥρας ἐννάτην" δή καὶ τῇ ὥρᾳ 

τῇ ἐννάτῃ ἐβόησεν ὁ ᾿Ιησοῦς 

φΦωνῇ µεγάλῃ, λέγων, ᾿Ελωὶ, 
ιά ᾿Ἑλωϊ, λαμμᾶ σαβαχθανί; ῥὃ 

ἐστι μεθερμηνευόµενον, Ο Θεός 
µου, ὁ Θεός µου, εἰς τί µε ἐγκατέ- 
λιπεο; ἵὉ Καὶ τινὲς τῶν παρε- 
στηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον, 
᾿δοῦ, “Ελίαν φωνεῖ. δψ Ἄρα- 
μὼν δὲ εἷς, καὶ γεμίσας σπόγγον 

ΠΗΕΥΙΡΕΡ ΥΡΗΡΙΟΝ. 

Ίγλο Ῥαβεοά Ὦγ υτον]]οά Ἠάπι, 
πορσίηρ ἐῑοῖν Ἀοαᾶς, απ 5α7- 

ἴπς, ΑΙ ποια ἴμαί ἀοδαογοδί 

Όιο {οπιρ]θ, απά Ῥαϊ]άοδί {6 Ἶπ 
ἴητου ἆαγβ, 6ατο {1γ5ο]{, απά 50 
6οπιθ ἄοπα ΓΟΠ1 {ιο 61058. "Τη 51 

Ἠ]κο Ἱπαηπου αἱξεο {πο ο]]οί 

ρι]οδί5, πιοοίἼπο, δαῖᾷ «ἴο οπο 

αποί]ον ση] νο εοἶροςβ, ο 

βανοᾷ οἶμουδ; ἸἨήπιδε]! Ἱο ο.η 

πού βανο. υ]ιοί ἴῑνο Αποϊζηίσά, 

ὕιο Ἐίπσ οῇ Ίδταοί οοιιο ἆούἉ 
πο Ώ9π ἐο 61985, ἐιαῖ πο 

ΠΙΑΥ 5606 απ Ἰε]σονο. Απά 

Ώιορο, πν]ιο ους ογιοϊῇῃοί σέ 

μηπ, «γοργοασ]οά ή. Απά 

πησοη ἀῃο αἰχίι Ίος σαπηο, 

Ώνθγο πας ὀ91]πςδ οΥον ο 

γ]οῖο ]απά, 11 Όλο πΙη} Ἀοι. 

Απᾶ αὖ {ο π]πζι Ίος φοδιθ 

ου1εῦ ππΙ(] α ]οιιᾷ τοίσο, 5αγΊπα;, 

Ἠ]οἵ, Π1οἳ, Ἱαιηπια βαρα ο ιαὶ Ὦ 

πΥΕΙσἩ, Ῥαΐπς Ἱπίογρτοίας, ἴ5 

ΜΥ αοά, πι ο, ΝἩγ Ἰαβῦ 

ἔλοιι {οΥβ8]κοη πο Απᾶ ΒΟΠΙΘ 86 

ος {ιοβο, π]ιο βδίοοά ἢΥ, ἕμθαι- 

πο {έ, δαἱᾷ, Ώομο]ά, Ἡο οα]]οί] 
Ἠ])α1. Απάᾶ οπο ταν απᾶ Σβ]]οᾖ 86 

ο. 8ροηρο πλ γίπορατ, απά 

ο. 4 

Υ τογ]σα !” ἐβλασφήμουν. 

(5, Ὑ.) Μα οη : 99. 

« «Τη ο πλαπηδυ;”. Ὁμοίως-- και. 

Οαπιρῦοῇ!, Τλοπι. Θο ρατα]]οὶ 
Όρο οἱ. ὃ : 28, ποῖς, 

Ὑμοξ]εγ, Ἰσμά., Ῥοο]γ. 

Οαπιρ., Ἐορίηβοι. 

Ῥαγ]είοη, 

15 8, Ἱ. Τπι, 4 10. 1 Ῥοῦ 4114. Ἰοπά, Ῥΐοι,, Ῥεσομγ, 

14 ἆσο]], ““ {ο {τοι αν τορτοβο] ΠΡΟ οπθ.” 
«ἨἙονί]ο”. 18 ο απίἰίουπι τοµάσίησ οἳ βλασφημέω, Ἱπ Επ 

Ῥοῦυ. (ἐπ υογύο) “ Πκοπν]ςο ” 18 απιδίραοας, αἲ ἵέ εἱρπίβος ὑοῦμ 
ἁ τα Ἠ]κο πιαηπον” απᾶ “ αἰβοι”.. 866 ἸΓουδίου, Ὁμοίως 6 α1νναὖβ 
τοπᾶσγος “ Ικουνῖκο,” ἵπ ένο Τ0. Ὑ. Ίο ρανοῖο δὲ οἳ ἐἶνο Ποχῦ, 
Ἠοσορί. (αΓίοΥ Ὁμοίως) ἶ5 οαποσ]οὰά Ὁγ ἀποεῦασ]ι, Φοἱοί”, Τ/αο]ι,, 
Έζπαρρ, ΠΜ{,, Ἐμίαι, ἨῬ]οοπι[, Τήβο]ιοπά,, Ώοῦ, (Πα πιουγ.) 10 {8 

βριτ]οἳΒ. 

31ο οἨο αποίμον;”. πρὸς ἀλλήλουε,. Θορ οἩ, 4: 41, Ἀοῖο, 

Ὑγαδίου. «Δ5 αἩ αίορηαίίνο γοηᾶσνίμᾳ, “ο οἶήοῦ Ῥεϊοσίς, ππου]κ- 
Ἰηᾳ απιοης Ίοπιβοίγος γνἰ(] {ο βον]βος, εαἰά,”. οἷο. Όο Όμαυρο, 

νου. 1ο ρηποῖρος ἆο Ίο βαοογάοίοβ {απιΏίοη, 0η 105 οβορίρας, 
Ῥατ]αμάοςο ἆο [αἶ] πο οοι οἴχορ, ἀοοίαῃ ;”.Οαφία]ίο, ““Ῥομήβοσς 
που 5ο5ο Π]αάθηίος, σπα 5ο δίς ἀἰσσραηί, 

Μοῖ---οοπιο 40Η 1” καταβάτω. ο κατάβα, ν. 80, ππᾷ 

Ώιο ραϊα]]α], Μοδ, 27: 49.. ὙΝακοί, Ώμαχρο, ὙΝοδίογ, Ῥοο]. 

54 γορτοπομοά ;”. ὠνείδιξον. Ῥο [Ε, Ὑ.) Ίω]κο ϐ: 29. Ῥοπι, 

 α νο εἰχί]ι Ἠοιγ σαππο ;” γερομένης- -ὥρας ἕκτης. Ἠσοιο, 38 
ἵπ οἶμου ἱηβίαποσ, α «Ἠπηρο ἶ5 πια[ο {ο αγοίᾷ ἐἶνο ππσγαπητηα ἶσαὶ 
οοπεἰγαοβίοι οἱ πο αιιχϊ]ανγ {ο νο) αν] απ Ιπναμείίνο νου), 
Θοο 6]. 1 : 98, ποῖο, 

5 ««Ί]απιηια:  λαμμᾶ. 
Γονοᾷ γνονᾶ ἶ5 [ο]]οινοᾶ. 
ἨΜείίο, Ὠο]ς., 1ου. 

Γ α γγμΙοἩ, Ῥοΐμο Ππζουρτοίθᾶ, ἴ8; 

Έποπι,, Ιζομά,, 
οἶᾷο, ος.” 

Πο ἄγοοῖς ογίΠποργαΡΙΥ οἱ {ή ἔναῃς- 
Φο Βλαυρο, Ιζομά,, Οαπιρῥοί], Ὠίσ]ς,, ο 

”. ὅ ἐστι μιεύερμηνευόµενον. 
(« πιλήσι, πίοιρνοίος, 15"): 1ος. “ φᾳς, {ναᾶι- 

ἕ «Ἱοργίησ ;”. ἀκούσαντεα ΊΝοβίογ, Ιζομᾶ., Ἰγακοί, Οππ1ῤ, 

'ἐμέσας σπόγγον. ἈῬμανρο, Ὦ))α]κο- 2 2 Ῥο, 
5. Έτ.  τοπιρ] 6 ἆο νιπαῖσγο ππο όροηρο;” Ώο 

αι] 1 βαροιβπους. Τ 

 α β]οᾷ α εροησο ΙΥΗΗ 1” 

Πο]ᾷ, 1ζοπᾶν]οῖς, 

Ἀγοίία, “ ᾖἀ]]οίο οἴπον ΦΟΝ ΥΥΕΠΗΠΙ 
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ΚΙΝ ολλ.) ΥΠΠΡΙΟΝ. 

οἩη α 1οσᾱ, αμ] ο.νο Πήπι το ἁμλης, 

βαγίπο, 1οῦ αἰοπο; 1οῦ 18 5οο 

σ]λούλον ας αν1]] «οπιο {ο {α]ο 

Ἠΐπι ἄονη, 

δΤ Απά ὦφορις ουία αν] ζὴ α ]οτιᾷ 

γοῖσθ, απά σαγο πρ έιο ο]ιοςῦ. 

8δ Απά ἔλο ναἰἱ οἳ {νο {οπιρ]θ 
τας τοπί ἵπ Μαν, Ώοπα {1ο {ορ 
{ο {ο Ῥοΐίοπι, 

59 Απά πῃθη 1 οθδηΜιΊοη 

π]ήσ]. εἰοοά οὗὖεν ασαἰπού πι, 

βαν Όιαῦ Ἡς 5ο αοᾷ οιί, απᾶ 

ΡαΥο τι ἴμπο οπΠοβί, ο εαἰἀ, 
Ένα] θλμῖς παν Ίγαδ {Πο 5ου οὗ 
ᾳοα. 

40 Ἴπιονο Ὕουο αἱξο ΊΟΜΙΟΠ 
Ιοο]ηο ον αν Ο([, ἄΠΠΟΠΟ Ἡ]ΟΠΙ 
πας ΛΤαΥΥ Ἀ[ασάα]ομο, απά ανγ 
ἴλο πιοί]αν οἱ 9 αππος {ο Ἴα5ς, απ 
οἱ 20565, απ ᾠαἱοπο 

41 Πο αἱδο, που Ἠο Ίνας ἰπ 

(.α]ΐ1οο, {οἱ]οινοά Ίεΐπι, απά. αχ ίς- 
ἐοχοᾷ τπίο Πίπας απά 11ΑΠΥ οἴλου 
ἩοπἹοα ο οὔηιο πρ γη Εάν 
ππ{ο ο ου1ςα]δις. 

45 Απά πο, Ἠμοή {νο ονοι 

παδ οοης, (Ῥοομι1.ο 1ς Ίναρ {πο 

απΕΡΚκ. ΤΕΧ3. 

ὄξους, περιθείν τε καλάμφ, ἐπό- 
τιζεν αὐτὸν, λέγων, "άϕετε, ἴδω- 
µεν εἰ ἔρχεται ΠἨλίας καθελεῖν 
αὐτόν. 
1Ο δὲ ᾿Γησοῦς ἀφεὶς φωνὴν 

μεγάλην ἐξέπνευσε. ᾖὃδ καὶ τὸ 
καταπέτασµα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη 
εἰς δύο, ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. 
ὃν ᾿]δὼν δὲ ὁ ̓ κεντυρίων ὁ παρε- 
στηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, ὅτι 
οὕτω κράξας ἐξέπνευσεν, εἶπεν, 

᾿Αληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος υἱὸς 
ἦν Θεοῦ. "Ὁ Λῆῆσαν δὲ καὶ γυ- 
ναῖκες ἀπὸ µακρόθεν θεωροῦσαι, 
ἐν αἷς ἦν καὶ ΠΙαρία ἡ Ἰαγδα- 
ληνὴ, καὶ Ἱαρία ἡ τοῦ ᾿ Ιακώβου 
τοῦ μικροῦ καὶ ᾿Ἰωσῆ µήτηρ, καὶ 

Ἡ αἲ καὶ, ὅτε ἦν ἐν τῇ 
Γαλιλαία, ἠκολούθουν αὐτῷ, καὶ 
διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολ- 
λαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς 
“Ἱεροσόλυμα. 

” Ιαὶ ήδη ὀψίας γενομένης, 
ἐπεὶ ἦν παρασκευὴ, ὃ ἐστι προσ- 

Σαλώμη, 

ΞΕΥΙΕΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ἱπηηάίπο {έ ο α τουἆ σανο Ἠΐπι 

ἀμλπ]ς, δαγΊπα, «ογροαν ; 1οὐ 18 

5ο0 ]οίμον Εήα 1] οοι1θ 

ἰο ἴα]κο Ἠ]πι 4οψῃ. Απά ζο5ας 57 

παὐζουίπρ α Ιουᾶ οὗ. “οχρίτοί. 

Απ ἴλο γα] οἳ ιο {οπρ]ο πγας ὅ8 

τοπῦ ΝΠ νο, «ΟΠ1 {ορ {ο Ῥού- 

ο. ἴοπι. Απά που ἴ]ιο οση{αν1οῦ, 50 

ῬπἩο Ρβἰοοᾷ Ὦν ον6εν αραἰηςσῦ 

Ἠϊπι, δαν’ λα Ίιο οτἷοἆ οτί αρο, 

απᾶ "οχρίνοᾶ, Ἰο εαὶᾶ, Έτα]γ 

Οδ ιαπ γα {μο Φου οἱ αοἀ. 

μονο ΊγοΥο π]δ0 ΥΥΟΠΙΟΠ ]οο]άπο 

ον. [αν ο, αΠΙΟΠΘ Ίο Ίνα 

Μανγ Μαράαοπο, αιπᾷ Ματγ {ιο 

ποιον οἳ Φ41Πο5 {Πο γοἵησαν, 

απ ο{ 20865, απά Βα]οπιο; Ίο 

8150, Ὑμοη 6 Ἵναρ ἵῃπ (α][οο, 

[οΠοποᾶ ΠΠ, απᾶ πηπϊβίονοᾶ 

»- 1 

{ο ἴῆπις απά παν οἶλον ἹΨΟΙΠΕΗ, 

Πο οαπηο πρ η 111 {ο ἆογι- 

ΒΕΙΘΙΗ. 

πα 6ΟΠΙΟ (’βίμοο 1 198 μο 

μ- Απά ποῦ, "οτοπίης µαν- 45 

πα πρα νίαδ {α]κοη {γοπὶ 1 γηάα]ο, ϱ, 
Μοπίσμι8. 

{πως 3 περιῦείρ, 

Άροησα, Ἀσο 190). {ῶν Ὁσύο.) 
α οἱνουπηροπομ” ο{α10.” 

βία]]ς. 

} ασανο Επι ἁνίηῖς ο” 

οῦς 

γοπ(ειοᾶ Ἐοπι. 13: 90. 

Νη]ο «ίο ρίνο {ο ἀη]ς” 
οὐγγεπέ 1η οἳΥ Ἱαλσπας, 

κα Εογροαν ς Ἀφετα. Ἴλοι., 

Ῥιῶς,, “ Ὀορίε) 

πάσης ἀφελν, 

ὴο δεμά οτί], ἴο ον. Ῥοα, Οαρίαὶς 

«εθον 15 ο(ἵομ προς ἵη {ῑιο 18, 

Ἰομᾶ εουµάς, Παρα, ὃ «10. 

π «ρχρ]ο τ”. ἐξέπευσε. 

σου ὃ 

“Πρ]οης αροησίαμα αοοίο.Ὀ 

Ἐλίοναγ, ες ρα σαρ 4 τους,” 
Όναῦ 15, ποσονθΐπο το οἱ 1815 Ἰοφισιαέ, Ἡ Νν μάς Το) ἴ, ος, ἴἶιο 

Ίροχα, ο οἰνοπηπροςία ν αρ, 

ΤΠή6 ο οἱ ὁ αμα ης αροις 3 
παίπνα] ος [ον ἀἰ(αοήης ο 6Ροπ8υ {ο Πιο ὁ νου,” ο 75Ο)- 

ἑπότιςδεν αὐτὸν. 

30, ἐποτίσατέ µε, “«γὸ σανὸ ιο ομη]ς 
19. οουγοβρονάς κ ρνοβοῦῦ πκλοος 

ἵδ α ρβναβο η μίοί Ίαδ Ἠσνος. συὴ 

Του., 

Ίἡιο ϱ]νναδο  Ἐοῦ αἷομο  τοφαίνος ο θαρρ]οιομί κο “ λδμ 
Μιοισ]ιέ πΙΔΥ Ῥο νο). οχριομποᾷ αν αΏονο, 

Αίονηαίῖνο γοµζσρίηςς, ο Τμοί πι αἱοια.” 

Ἰχοῦ. (νι Υγουρο) {βρο]οῦ ή οἳ {1ο νοῖσς, 
 οηἱδρᾶ Υουο πάση, 

νι ον νο ποὺ οἳ βομάίπς (ονί]ι 

τ10, 

Ἰνοον, κομα, Ῥοευμν, ακοβο]ᾶ, 

Φο [ ζαπ1ρ. 
Ῥνοίδο]. 

Ῥνγοαί]ιο Πἱς ]α5ί.) 

- 
γπ]ς., 

5 41 νο” 

Βμαγρο, 
Ἆαά {116 

ὁσπρ., Κοπᾶ., 1ου), 

Ρο (Ώ, Υ) λΙαε, ι 
"πο νου) ἵς ἴ]ις | δίαπά ὀγ, ον δὲ ὐγ. 

βα]ὰ, 

Σα ρχρίτο.” 
αιο Ἴεαυς πηλοσύσς,” , 

κ 5 ας ο” 
1 ια 

Ἀναἰσβας, Ποια !” 
1” ε “Πιο γοήηςος: 

ιο 

τος, 10: 5. να ρἱηζο 0”. ἐπεὲ, 

19:59, νου, 

Μουί,, 

ΔΑ απ αἰίογηαίίνο τοµάσιηβ, {ο Ιάἱομιαίίο ρ]αδθ, “ Ίιο 

εἰς δύο. 
ας Ἠνναίη 16 πο οοπΏησᾷ {ο Ροσἱ:γ. 

ο 6 ᾖοπ1 {0ρ {ο Ῥοἱίοπι;'' ἀπὸ ἄνωῦεν ἕως κάτω. 

ρ «γγλο εἰοοὰ ὮΥ 
Οὔομ τοπάσνσᾶ ἔας η 1ὸ. Ὑ. 

4 “φοι. Ἠμί ἶς ιο παἰινα] απαηροπησπέ ἵπ ]πρΗΙςῃ. Ὑγα]κο- 

τοῦ μικροῦ. 

μαναἰ(ίνο 6οησο, {ου 60», ἠοιηςε”; Ὅαΐ. που παία Μαι 15 140.” 

Βο Έμου., Γοσῦγ, Οαπ1ρ., Ὀίοις, 

μα ραόρι 

Ένας. Ὥσσα, Οαβία]ίο, “ οχρἰτανἰ. Του., 

Ἰζομᾶ., Ῥοσ]γ, ακοί, ῶοια., Οαπ.)., 

Ώμαχρθ, 

Ῥοο]γ. ἸμάάσαΙ], “ {ο ὃ παρεστηκῶε. 

Όσο ν. 91, ποίθ, 

Θοο οι, ὅ :ὔ, ποἰς. 

Ἠοῦ. (ἵπ υσγῦο), 1 α. 6ΟΠΙ- 

Ῥνοίφο]ι, (ὐν {οεο), πα ὔιογ ματι, 

ἃ΄ ργομίηρ Μανίηρ σομηο”.. ου 6], 1 : 3, ποίο, 

Ίου... Ἐσοιγ, Πἱσ]ς. Ῥο (1, Ὑ.) 2 Όου. 
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ΚΙΝ6 ΠΑΝΜΗΡ’ ΥΡΕΒΙΟΝ. 

Ῥτοραγαίίοι, ναί 16, ἴο ἆαγ Ῥο- 
{ορ ἴἶνο ρα να 1) 
4 ὦοδορ]ι ο. Ατιπαΐμοα, Απ 

Ἱοποιταρ]θ οοἱηβθ]]οΥ, Ίο] α15ο 
πγαϊίοᾷ {ου ο Ιήπσᾶοπι οἱ αοά, 
οὔΊης, απᾶ Ὑεθηὺ Ἱπ Ῥο]ά]γ απίο 
Ῥήαίο, απά οταγοά Ίο Ῥοάγ οἳ 
26515. 

44 Απά Ῥϊ]αίο πιαχγο]]θᾷ 1ΕΓ Ίιο 
πθγθ αἱγθαᾶγ ἆθαά: απᾶ οα1ὔπο 
τὠιίο ᾖίπι ἴμο οοπΙοἩ, ο αθ]ςοᾷ 
ΐπ1. Ἰ]ούμος Ἰο Ἰα Ὄοδυυ απγ 
Ἠγμί]ο ἆθαί. 

46 Απά π]αι ο Ίπποι { οἳ 
Όιο οθπύαγίοη, Ἠθ ρανο {πο Ῥοᾶγ 
ο ύοβορι. 

46 Απά 6 Ῥοτο]ό πο Ίποι, 
απᾶ {οοῖς πι ἄουνπ, απᾶ Ὑταρρος 
Ἠϊπα ἵπ ο Ἠποι, απᾶ Ἰαϊ1ᾶ Ἠά1η {π 
ο. βορπ]οµγο πο γγαθ Ίδη οτιό 
οῇ α γουῖς, απᾶ το]οᾷ α 5ίοηθ ππ{ο 
ύιο ἆοοτ οὗ 1ο 6ορι]ο}ο, 
4 Απᾶ Ματ Μαράαίαπο απᾶ 

ΜατΥ λε πιοίλογ οἳ ὦ{οδο Ῥομειά 
“ους 11ο πας Ιαἱά, 

ΟΗΠΛΡ. ΧΥΙ. 

ΑΝ) πῃοθη {ο βαβΡα{Ἡ πας ραςί, 
Ματγ Μασάα]οπο, απἆ Ματγ ἴ]ο 
φιοίλεν οἱ ᾖαπιθς, απά βα]οπιο, ηαᾶ 
ῬουσΠί αποού ερίσος, {μαί ΜΟΥ 
πηὶρ]ιὃ οοπιθ απᾶ αποϊη{ 1πι, 
ὃ Απᾶ νου Υ οατΙγ ἵη ο ΠΙΟΥΠ- 

αππεκ ΤΗΣ. 
/ . - ) . Ν Ν 

άββατον, ν ἤλθεν ᾖωσηφ ὁ ἀπο 
“Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευ- 
τὴς, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχό- 
µενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" 

/ α Ν / 

τολµήσας εἰσῆλθε προς «ΓΠιλά- 
/ . Α. - 

τον, καὶ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ 
. λ ια 3 / ᾿Ιησοῦ. 3 ὁ δὲ ΙΠιλάτος ἐθαύ- 

) / 

µασεν εἰ ἤδη τέθνηκε' καὶ προσ- 
΄ 8 

καλεσάμενος τὸν - κεντυρίωνα, 
Ν / / 

ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέ- 
5 Δ λΝ ο 

θανε". ὃ καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεν- 
/ Ν ο 

τυρίωνος, ἐδωρήσατο τὸ σῶμα 
ο 5 / 46 Ν 3 4 

τῷ Ιωσηφ. καὶ ἀγορασας 
/ ΔΝ Ν ον . 

σινδὀνα, καὶ καθελὼν αὐτον, ἐν- 
Α. / / 

εἶλησε τῇ σινδὀνι, καὶ Κατέθηκεν 
. / ἁ. 35 αὐτὸν ἐν μνηµείῳ, ὃ ἦν λελατο- 

κ. µηµένον ἐκ πέτρας" καὶ προσεκυ- 
/ 4 ΔΑ ΔΝ / - 

λισε λίθον ἐπὶ την θὐραν τοῦ 
ΔΝ 

μνημείου. Ἱ ἡ δὲ Μαρία ἡ 
Ν - 

ᾖ{αγδαληνη καὶ Μαρία ᾿]ωσὴ 
/ Φ 

ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. 

ΟΠΑΡ. ΧΤΙ. 

Ιά1 διαγενοµένου τοῦ σαβ- 
βάτου, Μαρία ἡ ἸἩαγδαληνή καὶ 
Μαρία ἡ τοῦ ᾽]ακώβου καὶ Σα- 
λώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἑλ- 

- / 

θοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτὸν. ᾗ κα ς- 

ΤΒΝΙΡΕΡΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Ρτθραγα{ίοπ, ἀιαί 16, 1ο ἆαγ Ὦο- 

{οτο Ώιο ϱαὈραῦμ), «Φοδερι οἱ 45 
Απτἰπιαί]ιθα, απ. ποποταὈίθ οοΙη- 

εο]ον, "πο Πϊπιδοι{ αἱδο 5/98 

Ψαάπσ {ος {πο Ἱάπράοπ οἳ 

ἀοά, οαπιο απἆ νεπύ 1η Ρο]άϊγ 

ιο Ῥ]]αΐο, απᾶἆ σαδκοᾶ {0Υ πο 

Ῥοάγ οἳ ἆσδα. Απᾶ Ῥήαίο 4έ 

ποπᾶσιοά "λα «Ίο Ίνας αἰνσβαάγ 

ἀθαᾶ: απᾶ οα]1πο υίο ᾖππι {ο 

οοηίΊοη, Ἆο «πα μ]νοᾶ οἱ Ἠήπι 
πθίμθ» Ίο αᾶ Όουη ἀπον Ίοηρ 

ἆσαᾶ. Απά Ὑνλθη Ίο Ίκπον {ᾷ 4δ 

«[γοπι Ίο οθηίαπΊοἩ, Ἠο σαγθ 

Ώιο Ῥοᾶγ {ο ὦοβδορμ. Απά Πο 40 

Ῥοτρ]ιό ἄπο Πποτ, απά {οοῖς Ἰήπι 

4οψμ, απά Ὑταρροᾶ Πΐπι {Π {λθ 
Ἠποα, απἆ Ιαἱά Ἠάπι 1π {α {οπηῦ, 

ψ]ήσ]ι πας Άο η ουῦ οἳ α τουῖς, 

απᾷ το]]οά α 5ίοπο Το ἴπο ἆοου 

οἱ ἴιο ἔζοιιρ. Απά Ματγ Μαρ- 4 
ἄα]επο απᾶ ΜατΥ ἴλε πιοίµετ οἳ 
20565 βατ’ Ίηθγο Ίο 1γα5 ]α14. 

Ο6ΒΛΡ. ΧΤΙ. 

ΑΝΡ Ἡ]θη {ο αρθρα πας 1 
ραθῖ, Μαι) Μαράαίοπο, απᾶ 
Μανγ {λαο πιοίμεν οἳ ὅαποβ, 
απά Ῥα]οπιο, ηαά Ῥουρ]ᾗύ βποεί 
ϱρίοϱς, Ἰ]αῦ ΏΠογ πισ]λί οοπιθ 
απᾶ αποϊηό Μη. Απά “το 2 

Μ «γιο Ἠ]πιδο]Ε αἰξο ;”. ὃς καὶ αὐτὸς, 
Οαπιρ. 

α αγγῃβ πρ]ήηο 

Ιζαυά, 

5 αθ]κοᾷ {ου ἠτήσατο. 

. “ματ εἰ, 

οομα Ιου, 

ομιοξίοη. 

Ὑγακοί, Κοπά., Γοοἳγ, 

ἦν προσδεχόµενος. 
Ετοββῖνο Ῥουη οἱ ιο Υουϱ ἵ5 αἀορίος ὮΥ Ἠμαἷκοί, Εοἷς,, Ὦοπιβοῦ, 

σμονα, Κοπᾶνίος, ἸΓαἷκοί., Ὦοσμγ, 

Ἐοῦ. ΠΒ 18 1ο ονζπαχγ τοπζσγίης οἳ {πο νο, ἵπ μο Ν. Τ. 

ἡγα]κοί,, Ῥοσμγ, ζουν, ἸΓοδίογ, Ὠΐοῖς,, 1λοπι. 
Ὦο ὙΓούίο, “ἀπ”. 8. Ἐν, «ας; Τρου, “ απο” 
αιοίος {16 ῥα86αρο 1η ΠΠηρίαίίοι οἳ α ρορπ]ίας πδασο 45 {ο εἰ, 

αηἆ χομάσις 16 Ὦγ “ Εναί.”. ,Αοσοτάίης ἐο ἠ]ής πδασο, “16 15 βροίκοπ 
οἱ 1ήπρβ, ποῦ Πουο]Ψ Ποδείδῖα, Ῥιιῦ οογαίπ, απᾶ ἀοροπάθηπέ ΟΠ πο 

Τημ6 1 οροσία]]γ {1ο οᾳ5ο α[ίου γουῦς οκριοβείης 
Ῥαΐὁ, 199, πα. 00, Ῥ]οοπιβο]ά (πι ἴοσο), “Ώσσα απᾶ 

οὔιοίς γα ον 1ο εὖ ὮΥ απ, α5 Ἡ ἔ]ογο Ίνοτο α ἀουλρός Ὑλουσας, εἰ ἵς 

α5οᾷ. νι δανμάξει», 38 ἴ]ιο Τμαία αἱ συ λὶν πηίγανέ (μᾶσσᾶ, πε] 
ϱ]] γοιΏβ οἳ Ψοπάος), {ο οχΡτΟΒΒ, πν]ιηέ ἵς ποῦ οἱοιύίεά, Ὀαΐ ωοπάεγοά 

Β]αγρο, Τη Ῥτο- 

βοαίογραι οἱ.” 

να {0 ΠΗπι) 

α {ο πᾳαΐνο ο(” 

Ἐου. (ε) 

ὁ ϱΏοπ1:”. ἀπὸ. 
5 . κα ου ο” 

πρ 6 ἨΟΙη, 

δ α {οη).” 

α ο ῃρ γνας αἱυθαάγ ἆσας ;’ 
16Υ, Ῥθομγ. ϐ. Ἐν, «11 ὁἑαῖῖ ἀά]ὰ ππουῦ.”. Ώο ἡουίο, “ ο) 8ο, 

ἆ α ἨοΥγ Ίος; πάλαι, 
ἁ]οησ... Αμονπαίῖνο τοµάσνίης, “απγ ᾖππο,” 

Ῥοσ]γ, Βµπ1ρο, ϱ., Ἡ αἷκοῖ, Κοπά. 

μινημείῳ. 

Βοπιθίίπος ἵ6 Ίνα “ ἑοπιϱ,” απᾶ αὖ οἴ]ιονς “ βορυ]- 

ομνο,”. ΤΕ χοπιαν]ς αΡρΗος αἱβο {ο 1ἴρ χομᾶστίησς οβ τάφορ. 
6πΙΡΙΟΥ “ ἰοπιῦ ” {ού μνημείον. 

Όσο ]1ςύ ποίθ, 

 4ΥΘΥΥ αγ” λίαν πρωξ. 

πω Τις εἲ Ἰ6 [ον ὅτε, απᾶ πο 1ηαΥ τοηᾶον,  πγομᾶσνοᾶ ἐλαί ο 

πας αἰνομάγ ἆθαά [5ο βοομ].” 
3 
ἤθη τἐῶνηκε. σπα, Ὁϊο]ς., ΊΓοξ- 

50ο οἱ. ὃ : 13, ποίο, 

ο κ Ἰπρα]τεά οἱ Ἠΐπι ς ἐπηρώτησεν αὐτὸν. Του. (ὖν υεγῦο), 

Ἐου. (ὖπ ἴοεο.) 196] απᾶ Ὁματρο, 
Οαπιρ. 

η πο Ἡ, Ὑ. 1 ποῦ πηΙ[οτπη 1π τοη(οί- 

ὙΓοδίογ, Ἰζομᾶ., βμαιρο, Ἐεο]ιγ. 
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ΚΙΝ ΑΛΠΒ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

ἴπο, ἴμ6 Πχβύ αγ οἵ ολο ποοῖς, {Ἡογ 
681106 Ἀηπίο ιο βορι]οΆνο αὖ ιο 
χᾖθίπο οἱ {μ6 5πη: 

ὃ Απά ἴΠογ ϱαἰά ΑΠΙΟΠΡ {Ποιη- 
βοἱνοβ, Ίο ια] το 15 απαγ 
το δίοπο {9οπα {πο ἆσοον οἳ ιο 
βορι]οίινο ᾖ 

4 (Απᾶ πλου Π16Υ ]οο]καά, ἴἶιογ 
δαν {λαί ἴ]ο 5ίοπο Ίναδ το]]οά 
α αγ) {οΥ 1έ Ὕγαξ Υουγ σγραῦ, 

ὃ Απά οπίοτίης Ιπίο ο 8ορ- 
πἱοηνο, Όλο 54 α γοιπσ ΤΙΔἨ 
βἰέήπσ οη ἴ]μο γὶσ]ιί εἰάς, οἱοί]ιοᾶ 
ἵη α Ίοπρ π]ή(ο ραγπιοπ{; απ {1ογ 
πουο αΠγήσ]σᾷ. 

ϐ Απαᾶ Ίο δαϊδ]ι ππ{ο ἴ]οπι, Ώο 
πο α[]ο]ίοᾶ: Υο βοοὶς ὧοδις οἱ 
Νασανοί, Ἠλ]ο]ι ναδ οτιοϊ[ος : 
Ἠο ἵρ τοῦ; Ίο ἶ5 πού Ἴσγοι Ὦο- 
Ἰο]ᾷ Ίο Ρίασα ἨἨοχο 11ου ]α1ᾷ 
Επ. 

Ἰ Ῥταί σο γοιν παγ, {61] ς ᾷἷς- 
οἴρ]ο απά Ῥοΐον, {αί Ίιο σοοί]ι 
Ῥοΐογο γοι Ππίο «αμΗ]οο: ποιο 
ΒΊι]1 γο εοο πι, α5 Ίο βαΐᾷ απίο 
οι, 
ὃ Απά ιο υγοπύ ού ο πἱοΚκ]γ, 

σπΏακς ΤΕση. 
/ Δι μὰ . / 

λίαν πρωϊ τῆς μιᾶς σαββάτων 
ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνα”- 
τείλαντος τοῦ ἡλίου. ὃ καὶ ἔλε- 

γον πρὸς ἑαυτὰς, Τίς ἀποκυλίσει 
Ἀ Ν 3 ο / ο 

ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ 
μνημείου; ᾗ Καὶ ἀναβλέψασαι 

τά / 

θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ 
λίθος" ἦν γὰρ μέγας «σφόδρα. 
ὃ καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖ- 
ον, εἶδον νεανίσκον Κκαθήµενον 
3 - μ / 

ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον 
Ν 

στολὴν λευκήν' καὶ ἐξεθαμβή- 
.. Ν 

θησαν. Ὁ ὁ δὲ λέγει αὐταῖς, Μ{ἡ 
ἐκθαμβεῖσθε. ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε 

Ν Ν Χ μ / 

τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμέ- 
... 6 3 ὃ ͵ 1δ 

νον' ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε' ἴδε, 
« ιό 34 »../ 

ὃ τοπος Όπου ἔθηκαν αὐτὸν. 
Ἱ 5 »ς« 3/ . 
ἆλλ υπάγετε, εἴπατε τοῖς µα- 

θηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ «Πέτρῳ, ὅτι 
/ .ν 2 Ν 

προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν ] αλιλαίαν" 
» κ » 3 ) 4 5 
ἐκεῖ αὐτον ὄψεσθε, καθως εἶπεν 

[ο] - Ν 

ὑμῖν. ὃ Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ 

ΤΕΥΙΡΗΡ ΥΡΠΡΙΟΝ. 

θα11Υ, νοη {ο Πνεί ἆαγ οἳ το 

Ἰγοοίς, που οαπ1ο {ο πο «ἴοπῦ, 

αὖ ἴμο τ]είπρ οἳ ο δυπ: απᾶ 

Όπογ ἀπογο 5αΥ1Πρ αΠΠΟΏΡ 11οΠη- 

εοἱνος, {ο π]] το] απαὖ ιο 
βίοπο «{οΥ τπ8 οι ἐἶο ἄοοι οἳ 
ιο Γἰοπιοῇ (απᾶ Σ]οο]άπο αρ, 

Ώιου παν’ ἴιαῦ {μο είοπο "Παᾶ 

Ῥουι. χο]]οᾷ απγαγ,) {ον ἵ6 Ίαβ 
Υ6ΥΥ ογεαί, Απά οηἱθνίηρ Ιπίο 

Όιο Ι{οπιῦ, 1ου δα α ΥοιΏρ 

πιαη βἰίπο αὖ ἴλο αϊρ]ύ δἱἀο, 

οἰοί]ιοά {πα 1οἨ8 ἀηΠΙ{ο τοῦο; 

απᾷ "έιογ Ὕνουο ἰουι]βοά, Απά 

Ἀο 51611 {ο ἐᾖθπι, "Βο6 πού {ουτ]- 
Ποᾶ : γο εορ]ς 6οδα5 οἳ Νασατοί], 

ψ]ο παδ ογποἰβοᾶ; "νο Παἴ]μ 

χά6οἩ, Ίο 15 ποί Ἠσνο: Ῥοπο]ά 
Όιο ρ]ασο 1ν]ιουο {1οΥ 114 Ἠ1πα. 

Ῥαἳ ρο, {911 Ἠὴ8 ἀῑδοίρ]ας, ραπά 

οβροοίαᾖ1γ Ῥοΐου, ο ροοίἩ Ῥο- 

{ογο γοιι ἵπίο ἄαΐ]οο: ους 'Ύ9 

πι]. 5οο Ἠΐπι, 45 ηο ϱαϊᾷ {ο γοι. 

Απά ἴογ ποπ οαῦ, "απᾶ Ποᾶ 

Ὡο Ἰνοίίο, “εο μήλο τη (15. ) δοῦα 20 : 1, πρωὲ ἵδ νου- 
144ς]], « ϱοπονα]ἰν οα( η. 

Ρτορο)]γ ἱπάϊσαίος ο ππορηίης ἐν ΗσΗ, νο ρου]οὰ Ῥοίννουι ἆπγ- 
ἀοτας “ οσ1γ.”. Όσο Ἠοῦ., πρωδ. 

Ὀνοα]ς αμὰ εαμ]κίηα. 

ὃ«0Ἠ ο ἠγδί ἄαγ; 

Ὥο ἸλΓοίίο, “' απ ουδίοι Ἰγουμεηίαρο.” 

ο «{ρηῦ.”. Φοο οἱ, 10 : 48, ποίο, 

ἃ αΊψρρο βαγίηρ1” ἔλεγον. 

Όλο Ἱπιρονίοςί. Ὁ. Ἐτε Ἡ οἷ]ος ἀἱκαίομί.” 

56 [ου 18!” ἡμτν. 

Γ «(οπῦ,” σο οἩ. 10 1 46, ποίο, 

δ αἸοο]ίπο πρ; ἀναβλέφασαι. 

βλέπω. 
5, Ἐν.,  ]σναηῦ ]ο γοιχ.” 

Αα ηαὰ. Όσο γοσά ανα 

Οαπιρ. 
ἴινο Ῥον[σοῦ Ίνας ἴ]ιο {ογσς ο) αν Ῥ]αρον[οοῦ, 

ἣ πῆς μιᾶς. Ὁλαιρο, Κοπᾶ., Ῥοςῦγ, Ὠ]ο]ς, 

Ἰγακοί, Έλοπι, Ὑηἱρ., Έναρπνας, 

Ῥσσα, “ ἀἹοσυαπί" Πιν τομάσρπς Ῥνοβδγος ἐῑο κια] Γουσο ος 

Τππ]ς 16 νο Ῥχορου ονζου {π Εηο]ήςᾳ, 
βἰπου]αν]ψ αι Ἰανείησςς οἱ {]ιο 10, Ὑ. 16 ἵἶνας ορνἱα{οἆ, 

Ιζοπά., ὮουἩγ. 
Ὦγοίδομ., “δι ρίοίο, ΤΙ δμοείο, δῖο αρ] οἶκοι ; 

ἀποκεκύλισταε, 

16 ΠΙΑΥ Ὦο τοραχάσοά α5 οὖς ο πο {ο ϱ3δος Ἡ λογο 

Τνο]ορο, ᾷ 50, ρ. 158, 

ὸ ο) 

(11, .) Τωι]κο 15 : 23. 

Ἐοο]}. 

τα Ὦρ μοῦ {ορηβοά.” 

ἃ α Ἡρ Ἠαμ 11δεῦ ο 

1 ο 65ο” ὑπάγετε. 

Ἡοῃ ορ « ρπᾷ οβροσία]!γ;” 

πιαΥ ο χοπάσνοᾷ απά 

Τοἳ)., ἄνα- 

ρανΗἠοσ]αγ. 

4 6Ἡο ροοί1/” οἱο. 
Γαγηίδ]ος ο {ο]ουνίπς 
ροσίἩ Ῥοίοιο γοι.” 

ΡἱςΒ. 
Ἠοίίο, Ἠγαϊκοί,, Ὠἱο]ς, 

Ὁμανρο, Ῥοσἳγ, 

Θου οἱ. 10 : 

ΚΑ γηµίο γουο;. στολὴν λευκήν. 
0απαρρο]ἱ, ῶμοια,, Ὁματρο. 

1 Πιο που {ογ]βος )”. ἐξεδαμβήθησαν, 

ζοπᾶ,, Ῥοσ]γ, Όσπαρ, ῶποπι. 

Β1Ο]ι οοπβἰγαο Βίος Κιάλιστα ἵ5 ππάοτείοοά, 

Ίο Ῥαχίήο]ο ἰς {ντ 

91, ποίθ, 

ὙἩγοριοσ, Ιζοπάνϊοῖς, Ῥοσιν, 

Στολή ἵβ Ρνορο!γ τοπᾷσνοά “τοῦυῬ” 

Πεν. ον 11 το, 14. 

ἀζαπᾶ., Τ]οπι,, 

Ὀσο ]α5ὺ ποίο, 

ἠγέρθη. Βοο οἡ. ϐ : 14, ποῖο, 

Θο (Ἡ,. Ὑ.) ο, ὃ τ19, 981 ὃ : 58, οἱο, 

Φου οἩ. 1. : 44, ποίς, 

ϱ., Ῥ]οοπί. (Ν. Έ) Ἠοῦ, (καὶ), ῃ 
2αὐ. 

«Ἴλλου ο ρανέ ἶ6 βιλ]οίποὰ {ο α γ]ιοῖο, ὮΥ Ίναγ οἳ επιρμηςῖς, καέ 
το 

οοροοἰα[ὶ ή, ὑπργπίε, Μα]ς 10 : Τη 

Ἔλοπη,, Ὁἷοϊς,, «1η 

Ὅτι, Ῥοίουο προάγει, ἵ Ρἰεοπαδο, Ὁ. 
αἰαίοι {νοπι Ὠο Ἰλούίο, “πού ! {λα Ἡο 

"ο ἀῑνοοῦ 5ροθομ {5 αἀάγοςεσᾶ ἴο {πο ἀῑβοί- 
οπίοᾷ α5 Ρἰεοπαδίίο Ὦψ στα, Οαςία]ίο, Ώο 
Α ο ραχίίοίο Ἰα8 1ο ΒαΠΠΘ 5ο πε] 1, 18 νο δα, ρορα, νι 6οπ1ς, ἐλαξ 1έ ]ας 16 {ογσο οἱ α Ῥνοβοηί, 

ους 14ο πνου]ά ἆοπιαπά {μαί 15 ϱἰιου]ά Όο γοπᾶσχσᾶ « Ίιαᾷ Όσθι 
το]ὶοᾷ ανα, οδροσία]]γ ας ιο νουῦς ο Εἶιο Ῥυοσσζἶηρ οομέοκ{ αγο 
π ιο φαδί. 

ΓΕ «τοῦ... Όσο οἱ, 16 τ 440, ποίο, 

ος. εἶση οἳ αποίαίίου, 1 ϱοππΙομςΟ {πο {οογΊης βοπίσπύῦ ΙΓ α 

σαρλ{α]. 

Σα γο ψΠ] 8ου Β]ατρθ. 

: ταχὺ {6 ἱοκΙγ”} οἳ ἴ]ιο Τοχέ. Ῥοσορί, ἵ6 τα]οείεά αἩ βριτίοις 

Ι ὄψεσῦε. 
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πΙπα ΟΑΛΜΠΦ) ΤΕΠΘΙΟΝ. 

απᾶ Ποᾷ ᾖοπι ιο 5αρα]ομτο; 1405 
ΠΙ6Υ {τοπηρ]θᾶ, απᾶ στο απιασοά : 
πηο]{λου βαϊά ου απγ {μήπρ {ο απΥ 
πιαπ; Το 116Υ Ίγουο α[να]ᾷ, 

9 Νονπ, Ἡ]οη οωἴοδις Ὑ8 ΤΙ5ΟΠ 
οΩ11Ψ, ἴο βιβδὺ ἆαγ οἳ ιο πουῖς, 
ο αρροαιοά Πνδί {ο Ματγ Μασ- 
ἄα]οπο, ου οἳ π]οπα ο ]ιαᾶᾷ οαβύ 
βογεη ἀθν!]. 

10. «ήπά 5ο ποπί απᾶ {ο]ά {Ποια 
Όναῖ Ἰιαά ῶουυα ση Ἠΐπι, 48 116} 
πιοιγηθᾶ απ πορύ. 

11 Απά ΊοΥ, π]εη 1{16γ Ἰαᾶ 
Ἠοατά ναί Ίο πας αἱϊνο, απάἆ Ἰαᾷ 
Ῥοση 6οση οἳ Ίου, Ῥο]ογοά ποῦ. 

12 Αίῑου ναί, ηθ αρροαχοᾷ {η 
αποΐἸθΥ {011 απίο πο οἵ Ίνοπι, 
38 {16Υ απγα]]οᾶ, απά πνεη{ 1πίο ἴλο 
οουπΩγ. 

15 Απά δν πεπί απᾶ {ο]ἰᾷ {4 
πη{ο {ο τοβἰάπο: ποϊίμον Ῥομσογοά 
Όλ1οΎ Ἴοπι. 

14 ΑΠονπατά Ίο αρρθανοά απίο 
Όιο ὀθύοθῃ, α8 πο εραῦ αὖ πιθαῦ, 
απά αρθγαϊάοά οπα γη ιοί 
υπρθ]θί, απᾶ Ἰαγάηοςς οἱ Ἰδατί, 
Ῥθοσαβο Ίο ἸῬο]ογοά πού ἰλοιπι 

απο ΤΕΣ5. 

ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου" εἶχε 
δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις" 
καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, ἐφοβοῦν- 

/ 

το γάρ. 
9» 8 Δ Δ. / 

Αναστὰς δὲ πρωῖ πρωτῃ 
/ / - 

σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Ἰ{αρίᾳ 
τῇ ᾖαγδαληνῇ, ἀφ ἢς ἐκβε- 

βλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 10 ἐκείνη 
πορευθεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς µετ' 

.ν / αν 

αὐτοῦ γενοµένοις, πενθοῦσι καὶ 
/ . / Κλαίουσι. Ἡ κἀκεῖνοι ἀκούσαν- 
ο ζλ) νΝ 5 / ε 5» » 

τες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ' αὐτῆς 
»./ 12 λ Δ - 
ἠπίστησαν. Μετα δὲ ταῦτα 

Ν ον - 

δυσὶν ἐξ αὐτῶν. περιπατοῦσιν 
ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ µορφῇ,. πο- 
ρευοµένοις εἰς ἀγρόν. κἀκεῖ- 
νοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς 

Δ λ 

λοιποῖς. οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευ- 
14 4 3” / 

σαν. Ύστερον ἀνακειμένοις 
» - ο) ο ο ΄ 

αὐτοῖς τοῖς ἔνδεκα ἐφανερώθη, 
/ Ν . 

καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν 
Ν ο α... καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς Θεα- 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΠΠΡΙΟΝ. 

ῄοπι {1ο εἴοπιος {ος οπιβΙηρ 
απᾶά απιαπεπιοπί Ἰαᾶ  βοϊσοᾶ 
Όποπι, ταπά 1ογ φαἱᾷ "ποίμίης 
αἰο ΑΠΥ 0Π6; 105 ΠοΥ ποιο 
αἰτα]ᾶ.  ἈΝου «οσιω σλανῖηρ 9 
11δοι θα1ΊΥ, :οπ μο Πτβῦ ἄαγ οἳ 
ἴλο οσο, αΏροαχθοά Ἠνβδί {ο 
Ματ Μαράα]οπο, οτί οἳ ποια 
9ο Ἠαᾶ οαβῦ 8ογοη «46πιοΏβ. 
υ]ο πγοπί απἆ {ο]ᾷ {Ίιοβο, Ἡ]ο 10 
Ἠαά ουν πι Ἰάπι, 48 πογ 
πιοιτηθᾷ απᾶ Ἱγορύ. Απά {παΥ, 11 
«π]θη 11ου Ιοατά ἰμαῦ ο πας 
81νο, απά Παᾶ Ῥουη 56ου Ὦγ 
μου, ερομογοαά πού. Α4ϊον ἐλαί, 12 
Ἰο αρρθαχσᾷ 1π αποίᾗογ {ΟΥΤ1 Το 
πο οἳ Παπ 48 /Γ11ογ ποτο 
Να]]ίπρ, ἐσοῖπσ Ἱπίο ἴλο οοΠ- 
γ. Απά ου ποπ απά Το]ά 15 
ἡξ Νίο ο τορδῦ: ποίίμου ἀἷά 
Όπου Ῥο]ίοτο ελοπι. )Α{ἰθυγανᾶς 14 
Ἡο αρροατοᾷ {ο Ίο 6Ἴονοι, α5 
κύμθΥ τοσ]ποά αὖ ἰαῦ]ο, απᾶ τ1ρ- 
Ῥγαϊᾶοᾶ {μοπι {ου είν απρο]ἰοί 
απ ΙοΏβίπαοΥ οϐ Ἠθατί, Ώεσαςα 
ΊΠΘΥ Ῥομονοᾶ πού {1ποδθ, 1ο 

17 πίεεραοἩ, ολο], ἵπαρρ, Επι, Τασᾗ., Πεσλοπᾶ, ἸἈοί 

τουορπἰπθᾷ ὮΥ Βγιήαο ον Ὑπ]ραίο,. ἈἙ]οοπιί, εασς 16 16 οι {οᾷ Ίη 
πιοβί οἱ ιο ρορδί ΜΑ. 

ε {οπδ.”. 68 ο). 15 : 46, ποῖο, 

[ου οπιρΙης απᾶ απιαποπιοηῦ λαᾶ βοϊσοά {]ιοπι :”. εἶχε δὲ 
αὐτὰς τρόμος καὶ ἕκστασις. 

χαΐο, απᾶ ῬνοβείγοΡ ἰμο επειϱη οἳ ιο ἰαχῦ, Βο (1 παρςίπησο) 
Ἐοπᾶ., Βμαχρο, Ῥοο]μγ. ϐ. ΕΥ, “ον 1ο ἐτοπιρ]οπιοπύ οἱ 19 {τοιδ]θ 

185 αναἰοπύ εαὶδίοι:” Ὃο Ὑγοαίίς, “ο8 Ἰαίίο εἷο αὖον βο]γοσ]το 
ππᾷ Πηέεοίσοπ ουρηήΠου ; Ἠαἱρ.,  οπᾷο Ῥογίηρο οπᾷο οπἰσοἑδίπρο 
Ἠαᾷᾶο Ίπαατ Ῥουαπρεηι” 

 ἁπμᾶτ” καὶ Ἰνθβίογ, Ῥοοίγ, Ιζοπά., ἨΓαἷκοί, Ὠἱαἷς., παυρο, 
5. Ἐν, “οὐ” 1ρο5, 11” ο Ὑγαίίο, “ απᾷ ;”. Ῥσα]μ., οπᾶο. 

Ἡ πολης,” οὐδὲν. Βλαχρε, Κοπᾶ., Ὑαρίογ, Ῥ]οἷς,, Οαπιρ., 
Τ]οπι. 19ο, “ πας,” 

Το ΑΠΥ οπο;”. οὐδενὶ (ρτεοεᾶθά Ὦγ α περαμυο). 
Ὑγοδίου, Ώ]ο]ς,, Οαπιρ., Τποπι, 

5 ἁλανῖης 1180; ἀναστὰρ. Ἀναιρθ, Ῥος]Υ, Ιζοπᾶ., Ὠ]οῖς. 
Οαπιρ.. 1βοΓ,  Παρ]οπᾶο τοριςοίἑαίο.” 

οπᾶ. ο Ὑνοίίο, ««απι οταίρη,” 

Κομά., 

Σ 4οπ Όλο Πδῦ:”. ποώτῃ. 
Φορ γ. 2, ποίῖο. 

α α ᾖοπιομβ.”. Όσο οἩ. 1 : 84, ποῖο, 

 Τ]ιο αρρἰοππδαίαν “«απά αἲ {ι οοπιπιοπασιηοηξ οἳ {]ίς 

Ψθχ5ο 8 ἹηηοσθεεαΥ. 1ύ 15 ἀτορροᾶ Ὦγ ὙΓορ]ου, Ὦ/αἷκεί, Οαπιρ. 

ΤΗἱ6 πιονο Πέογαὶ τοπᾶσιΊηρ 19 ασοι- |: 

ΜΝούμίης οᾳπἱγα]από {ο 16 ἵη Ὑπαἱᾳ., Ένας., Ώσσα, Οπβίᾳ]., Ώο]ς., Ὥο 
ημοίίε, 9. Τΐγ., Ίου, Τα1. 

5 πλοι λογ Ἠουτά ;”. ἀκσύσαντερ. Ὁλαχρο, Ὠ]οίς,, Ῥοσῦγ. 

ἆ αν Ίου,” ὑπ αὐτῆε, Ὑγακοῖ, Ιου, Ὀοκίπεοη, ΘἩπυρο, 
Οαπιρ., Ἐλοπι, 

5 Ῥο]ενεᾶ ποί; ἠπίστησαν. 
Τλοπι. 

Γιο ποιο παης,” περιτατοῦσι». 
Ὑα]κοί., Ὁ]αυρο, 

δ «ροίηρ;”. πορευοµένοι. Ά]πιρο, Ὑοδ]εσ, Ῥουμγ. Τ]ο 
ὨιουρΏέ, Ῥνοροπίος 1η 5 Ῥαθλασο, ΠΙΑΥ ο οχργθεδεᾷ αοσοτᾶίπς 
{ο οἳς δις Ἰοηιοπάί ὮΥ ὠς τοπᾶσνίηρ, “' 11ο) Ἱνογο να ης Ιπίο 
ἄιο οοππαγ.”.  ΒΗΠ, ιο πιοτο Πέοναὶ Ῥ]αξοο]οβΥ 15 ΡογαρΒ 
Ρτο[ογαδ]ς, 

Ἀ ο {ο Ίο χο; τοῖς λοιποῖς. 
λοιπόε ἵδ χοπᾷοτοὰ (Ώ. Υ.) Μαιέ, 2ἳ : 49. 
6 518, οἱο, 

Ι αποϊ]λου ἀἱᾷ {μου Ῥο]ίογο {1οπι” Ἰοπᾶ, Τ]ὴ5 ἵ5 νο παματο] 

Ὁματρο, Οαπρ. Ῥἱο]ίηρον, 

Ἠορ]ογ, ΡεοΙΣ, 

Ἐοπά., Ἰαἶκοί,, ιοπι. ο 

Τωκο 12 1 260. Λοίβ 

᾿Τουᾷσυ ἵπ Ἐμσ]ίςῃ. 

} α[ουνατζς” Τίς {8 ο Ῥτοβοπύ οτἰμοργαρΗγ., Τὲ οσσατβ, 
πούουου, ἵπ {ο Ἡ, Υ., Ἐχος, 11 11. 1 Βαπι. 9:19, 0ου 18: 2. 
δη. Ὁ 128. 90 βμαιρο, 

α Έιογ τοσ]ποά.”.. Ῥοο αἱ. 2 : 1, ποῖο, 

1 ουδήπαογ οἳ Ἱεαγῦ;. σκληροκαρδίαν. 
Ὄο Ἰούΐο, “ Ἠαναϊπηϊρ]κοϊϊ, 

Βου ο]. 10 : ὄ, ποῖθ, 
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ΚΙΝ 4ΙΑΜΕΡ) ΥΕΗΘΙΟΝ. 

πηῖοη Ίιαά 5οον Ἠϊπι αΓίον Ἡο ναβ 
τἴΒθη. : 

16 Απά ο βαῖᾶ ήπίο ἔλοπι, (4ο 
7ο Ἰπίο α]] ο ποτ], απᾶ ρήθας] 
Ώιο ᾳο5ροἱ {ο ουοῦΥ ογσα/Ἡγθ, 

16 Ἠο {αί Ῥομεγοίῃ απᾶ 15 
Ῥαρβσοᾶ, 51] Ίο βαγεά; Ῥαῦ 
πο Ίλαῦ Ῥομονοίι ποῦ, βα]] να 
ἀαπιπθά. 

17 Απά {οσο βἶσης ϱ]α]] {ο]]ου’ 
Όποια {παῦ Ῥο]ονο: ΤΏ ΤΙΥ ΠΠΊΘ 
Β]ι]] μ6γ οαδύ οιί ἁονι]ςδ; ου 
β]911 βροα]ς τη]]ι που’ {οπς165; 

18 Τ]6γ εἶια]] ἰα]κο τρ 5ογρθηΐ5; 
απά 1 ἴιθγ ἁανπῖς απγ ἆσααΙγ 
Όμπα, 16 6πα11 ποί Πατὸ ποια; 1ου 
Ελα] Ίαγ Ἰαπάβ οἩ {16 βἰοῖς, απἀ 
Ώιογ επα]1 τοσονθ:. 

19 9ο ἴ]οη, α{ΐον πο Τιογά 1αᾷ 
5ρο]κθι πηί{ο {λοπι, ηο Ίναξ τοσσοϊνοᾶ 
πρ ἀπίο Ἠσανοη, απἆ ϱαῦ οη {πο 
πσλί Ἰαπά οἱ ἀοα. 

20 Απά {Πογ ποηπί {ογίἩ, απᾶ 
Ῥγθασ]οᾶ 6Υ6ΥΥ πήθνο, ἐο Ἱιονά 
πνου]ίπος γη] ἐᾖοπι, απά ΟΟΠΏΥΤΙ- 
πο ἴλο ποτά η δἶρῃς {ο]1οΥ- 
Ίηπσ. ΑΠΙθη. 

απΏτΚ ΤΗΧΤ. 
» ΔΝ 3 / --- 

σαμένοις αὐτὸν ἐγηγερµένον οὐκ 
 / 16 .. 5 υ 
ἐπίστευσαν. Καὶ εἶπεν αὐ- 

ο) / μ Ν / 

τοῖς, ]]ορευθέντες εἰς τὸν κὀσµον 
ο / Ν / 

ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον 
- [ο] / κ / 

πᾶση τῇ κτίσει. ὁ πιστεύσας 
Ν Ν / καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται' ὁ 

λ / [4 

δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται. 
/ λ - / 

1 σηµεία δὲ τοῖς πιστεύσασι 
- / ω) 

ταῦτα παρακολουθήσει ἐν τῷ 
μω.., / / 2 ο. 

ὀνοματί µου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι" 
/ -- 

γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς' 
18 α - Ἀ ’ / 

ὄφεις ἀροῦσι' κἂν θανασιμον 
/ » Δ » Δ / 

τι πίωσιν;, οὐ μη αὕτους βλάψει" 
ο - / 

ἐπὶ ἀῤῥώστους χεῖρας ἐπιθήσου- 
σι, καὶ καλῶς ἔξουσιν. 

ε Ν 5 / Δ 

1 'Ο μὲν οὖν κύριος, μετὰ 
Ν ω 3 - / 3 

τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, ἀνεληφθη εἰς 
Ν . 3 / 

τὸν οὐρανὸν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ 
- - - - ᾽ 

δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. 3 ἐκεῖνοι δὲ 
2 / .» / . 

ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ, 
- ο Ν 

τοῦ Ἰζυρίου συνεργοῦντος, καὶ τὸν 
/ Αν Δ -ν Σ 

λόγον βεβαιοῦντος δια τῶν έπα- 
/ { [ή 

κολουθούντων σημείων. Αμήν. 

ΒΕΥΙΡΕΡ ΥΡΗΡΙΟΝ. 

λαά 5θοη ή, πα[ΐου Ἡο Ἰαᾶ 
11861. Απά Ίιο βαὶᾷ {ο {λοτη, 1ὅ 

"ο ἵπίο αἱ {ιο που], Ῥτοβο] 

Πιθ ροβρο] {ο 6Υ6ίΥ οἱ δβ{1Τθ. 

Ἠο Ὠιαίῦ Ῥομονοίῃ απά οἵδ ἵπι- 16 

εἰ τηθυβθς, βα]] Ὦο 5ανοᾶ, Ῥαΐ Ίο 

Πναί Ὀο]ιονοίι πο, σα] ὂο 

οοπάθπιηοᾶ, Απᾶ ἴ]ος εἶσπβ 11 

1ο αοοοπιρΡαπΥ (1οδο, ]ιο 

Ῥομσνο: ἵη πΙΥ ΠΩΠΙΟ Ίπογ οἰα]] 

οαδύ ους "ἄθιποΆπδ; {1ο9Υ 5]α]1 

βρθαῖς πΙ{] πουν {οηςτιοδ; {16Υ 18 
β]ια]] ἰα]κο πρ εογρεηί5; απᾶ 1 
6ιοΥ ἁνήπίς απγ ἀσαᾶ]σ μπα, 15 

βια]] "πού πηγί ποια αὖ ο]; ιο 
8µα]] ΊαΥ Ἱαπάς οἩ {ιο 5ἱοῖς, απᾶ 
«που. 581]. 1ΟΟΟΥΟΥ, ο Ίῇχοι, 19 
{ἴον ιο Τιονᾷ Ίνα βρο]κοη ἴο 
Όποια, 116 Ίνας ἴα]κοι αρ Ιπίο 
Ἡοαγοι, απά δαῦ "οὐ ο α1ρΏύ 
παπά οἱ ἄοά. Απά νου νοπί 20 
{ουύα, απᾶ Ῥγοασ]λοά οΥοἳΥ 
Ἡλθγο, ο Ποτά πουκάπο ππ](]ν 
ἑ]νεπι, απᾶ οοπΆχηϊπο {ο πογᾶ, 
"τουσ "πο "αοοοπιραηγίης 
βΊσηβΣ 

7 πα ϱ[ίου Ἡθ Ἰας τίδο ο) 

π «(0 1πῇο, οἱο, 

ἆλογο 15 πο σοη]αποίῖοῦ 1Π λιο {οχί, 

ο «18 Ιπιπιουςοί.”. Όσο οἷι, 1 : 4, ποίο. 

Ρα ϱμα]] ο οοπάσπιποᾶ ;” κατακρεθήσεται. 

Ἐομά., Ὀίαἷς., Ῥλανρο. 

ελα Ῥγοδοπί 916. 

4 μα] αοΟΟΠΙΡΑΝΥ :) 
οἳψ, Ὀϊας.,, Ἠαἰκοί, Έλοπι, 

6 ποσοιπραΠαταη.” 

Σα ᾷοπιοῃε. οσο οὐ. 1 1 54, ποῖθ. 

αὐτὸν ἐγηγερμένον. 

}]μο ποπιηαάνθ ““γο 18 ΙΠΠΘΟΘΕΒΟΙΥ, 8 

Ίλσγο 18 πο αδμοοῖα] επιρ]ιασί Ὡοϊοπαίῖης {ο ἵ6, Οπή σά Ὦγ Ίοξ- 
1ο, Ἐ οπάκ]οῖς, Σ89ΏΥ, Οαπρ. “Απά” (ος 1. Ῥ.) ἵ οπή ἑ{εᾷ, ας 

Της νονῦ οσσµν5 πἰποίσθι πο, πηά ἵ8 

τοπᾶσγοά Ώγ “ οομάσπαα ”. ἵπ αἰὶ ο.ςος, οχοορῦ Ἠοπι, 14 τ 45, αππά 

παρακολουθήσει. 
Β, Ἐν. “ αοσοιαραρουοις1”. 1δου, 

Ὀµατρο. 

κα 4 αἴιν 

1ος. Θ., αἷκοί., 

Ἐοῦ. (νι {οεο), Τ.0- 

ε «μο πας {κου πρ,” 

κα φοροπραπγΊηρ ΒἱρΏβ;” ἐπακολουθούντων σημείων. 

(ἵπ Ἴοσο, ἐπακολουδέω.) «Α5 απ π]οπαίνο τοπάστίης, “' τ]ηήσ]ι 
αοοοπιραπίσς {επι Βο0 Ιζοπᾶ, 

. ἁποί---αὔ αἲ] ;” οὐ μἡ, Ἰοβίμβδοη (μὴ), "Νο αἱ αἰῑν ὃή ιο 
πθαπς; ”. ἸΓοξίου, “ 1π πο τν]θοι 

ἀναλήφῦη. Ἀπαχρο, Κοπᾶ., Οαπιρ, 

Όσο οἱ. 10 : 37, 

 α ᾖποΙρὴ ;”. διὰ (ουσ ποπ] Που. 

λος” τῶν. Αξ σημείων ἵ8 ἁοβπίίο (σηµεῖα, Υ. 11), ἴἶνα 
αγσ]ο ε]οι]ά Ῥο τοἰαἰποᾶ, 

Ἐου. 

σα μήν 18 οπμοᾷ Ὦγ ατίοδο., Φοινο]ά, βομοῦέ, ΤοἩ., Ἠηε., 
Ἡ πρι Ῥ]οοπηή., 6ο). 1ὲ {8 6ρισίοιθ, 
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ΒΕΥΙΡΕΡ ΥΈΤΡΙΘΟΝ 
οἳ 

τη αοδΕἩΏΙ ΑὀοοοἙρ]να το ΝΛΑΛἩΑΠΚ. 

ΤΓΤΠἩ ΜΑΕΘΙΝΑΙ, ΕΒΑΡΙΚΕΡ.. 

1.--πε Ἱερίηπίπρ οἱ 11ο ροβραἰ οἳ ὁθδιβ 

ΟΙ, ιο Όοιπ οἳ ἄοά; αν 105 5 πνίοη π 

Όιο Ῥνορ]εί5, Ῥο]ο]ᾶ, Ι 5οπᾶ πΙΥ πιοββθΠςοΥ 

Ῥοΐονθ {7 {πσο, ππο 8111 Ῥχοραιο 1γ παν 

Ῥοΐογο Ίο; α νοῖίοθ οἱ οπο οισίης ἵη ἴμθ 

ἀθβονί, Ῥγαρανθ ἴμο παγ οἱ ιο Τοτᾶ, ππα]ο 

15 ραίμς ἰαίσμύ. οἆοἶηω πας Πππιοιδίης Ἰπ 
ιο ἀοβονῦ, απᾶ Ῥιοαολίπς {ο ἀππιουείοη οἳ 

τοροπίαποθ, {0Υ ἴπο τοπιρείοη οἳ αἶπδ. Απά 

Έιοιο ποπύ ού Το Ἠάπι α]] {πο οοαγ οἱ στᾶσα, 

απᾶ ιοςσο οἱ ο; ο1πδα]οπι, απᾶ Ἴοχο α]] ἀπιπιθυδοᾷ 

ὮΥ Ἰήπα π. Όλο χῖνου φοτᾶαπ, οοπ{οβεῖης οιγ 
δΊη5. Απά ὀομη πας ο]οῦιοά πα οαπ1θ]’5 λατ, 

απά πι α Ἰοαίμοτη ρἶχά]ο αΌοαί 5 Ιοΐπβ; 
αιᾶ ο αἴο Ιοοαςδί5 απά πιά Ἰοπογ. Απᾶ ο 
Ῥτθασ]ιεᾶ, ϱαγίπο, Ότο παὶρδίαυ παν 1, οοπιοί]ι 

α{ίοι πιο, ἴιο 5ίγαρ οἳ π]ιοβο 51ος 1 αἱ πού 

πνονἩγ 1ο 5ἱοορ ἆονπ απἀ Ἴοοβο. 1 Ἰπᾷοοά 
ΠΟΙΦ6 τοι ἴπ Ὑαίον, {11ο ση] Πηπ1ούςο οτι 

Ίπ {πο Ἠοὶγ δρ. Απά 16 ο.1πΟ το ῥα55 ἶπ 

Ώχοδο ἄαγ5, έλαί «0515 οαπηο τοπ Ναπαγοί] οἱ 
6α116ο, απ ας Ἱπιποιςαά Ὦ} οοἶμπ 1π Ίο 

ύογᾷαη. Απά Ἱππποβ]αίοΙγ οοιηῖηρ τρ οαῦ οἱ 
Έιο αΐον, Ίο πα: ο Ἰθατοηβ Ῥατίσά, απᾶ 
Όιο Βρίζ Ἠ]κο α ἆοτο ἀοδορπάΐπο Ἄροῃ. ΗΙΠΙ. 

Απᾶὰ Ὄχθνο 681ΠΟ α Υοῖοο Ποπι {1ο Ἰσανσης, 5αΥ- 

ἵπσ, Τηοι ατί 1ΙΥ Ὀο]οτοά Φο, ἵη Ὕποια Τ απι 

πνο]] Ῥ]οαθοά. Απά Πππιοβ]αίοΙγ Ίμο Βρίτ]ό 

ροπᾷοῦυ Ἠήπ {ου Πίο Όιο ἀἆσβεονί, Απ Ἶο 

παβ {λογο, ἵπ ἴμο ἀοδορί, {οτί ἆαγς, ὑοὰ ὮΥ 

Βαίαπ; απᾶ σας πι ἴ]ο πγ]]ᾷ Ῥοαςί5; απά Όιο 

απροὶς τηἰπἰκίουθά {ο Ἠΐπη, 

Νοῦ αἲίου ᾖο]π Ἴαβ ἀομνονεά τρ, ὦαδιις 
οα1πο Ἱπίο ἄαἱοθ ριοασήπρ Ίο αο5ροΙ οἱ ιο 

Ἰἰπσᾶοπι οἳ ἀοά, απᾶ εαγίπςσ, Τ]ο ἔἴπιο ἶς {π]- 

Π]]οά, απά ἴμο Ἰαπσᾶοπι οἱ ἄοᾶ ἀγαποίλ ποα.; 

τεροπῦ απᾶ νο]ῖονο ἶνο ϱοββο]. 

Νου αξ ιο πας ππα]]είπο ὮΥ ἴἶιο 5θα οἱ (αα]]- 
Ίσα, ιο βα1ν Φπιοῃ, απᾶ Απάνςθιν, 15 Ῥνοίμαν, 

ραβήπο α ποῦ Ἰπίο ἴμο βοα7 {ο ΤΠ6Υ πογο 

ᾖκ]μους. Απ ὁσδιβ δαῖᾷ {ο οι, Οοπιο αΓίου 

πηθ, απά 1 πν]] ππαίο γοι Ῥθσοπιο μοι οἳ 
πἼθη.. Απά ἹππποβιαἰοΙγ ο Ἰοῦ Ενοῖν οίς, 

απᾶ {ομοπθά ἸἨπ. Απᾶ ροῖπρ ον α Πίο 
{11116 ἴμοησο, Ίο βα1ν 091105, ιο 5οπ οἳ Ζ60ο- 

ᾷσο, απἆ ὅομα, Ἠϊ5δ Ῥτοίμονυ, Ἡλο αἱδο ππουο ἵη 

ο Πρ, πιοπᾶίηο {οῖν ποί. Απά Ἱπππιοςί- 

αἲογ ο οα]οά Ἴοπι; απᾶᾷ μον Ἰ]οβ Εναῖτ 

{αήμον Ζοροᾶσοο ἵηπ ἴμο 5ΗΡ Ἠδι ἴμπο Ἰήνοὰ 
βογταπίς, απ τνουί α[ἴον Ἰήπῃ. 

Απᾶ ου πποπὺ Ἰπίο Οαρουπα σα; απᾶ Ίππππο- 

ἀἰαίο]γ οη ἴλο εαρραίἩ, 1 οπίοιοᾷ Ἰπίο Ί]ιο 

ΒΥΠάσοασΊἹο απᾶ ἰαισ]μῦ, Απά ἴμογ Ίγονο αδίοι- 

Ἰμοά οἱ Πϊ5 {ἰσασλίπο, {ου Πο {αποΠί Έ]οπι αξ 

0Ἠ9 Ἠαγῖηο απ{λονϐγ, απᾶ πού 458 ο βονίρο». 

Άπά {λογο Ίνας ἵπ οιν βΥπασςοςΠΟ αν π1αΠ ΊΥΙΓ] 

αἩ Ἱποίσαν ερὶγ167 απά ιο ον]οᾷ οι{, βαγίπο, ΑΙ | 

π]αίῦ Ίντο Ίο {ο ἆο πι ἐμοο, ὦσορι15 οἳ Να- 

7α9ο(]ι } Ἰναβῦ έἶλοιι οοπ]ο {ο ᾖσβαοΥ απδῇ ΤἼκπου 

Όλοο, γἡο έμοιι αἲἲ, ἴμμο Ἠοἱγ Οπο οἳ αοά. Απᾶ 

ζσρις τολιήκοῦ Ἰπι, αγίπο, Ῥο αἰ]οπί, απᾶ 6οπιο 

οπύ οἱ μη. 
μήπ, απά ογγίπα οι πι α ]οιά γοίσο, 64119 

οπῦ οἳ Ἠϊπ. Απᾶ ιο που αἲ] απιαζσᾷ, 850 

Απά Όνο πποίοαη δρὶτ]ς οοπνπἱσίης ὁ 

15 

16 

21 
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υ 
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δ4 
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Έναί ἐμογ αποβοποᾷ απιοπβ ἠΠοπιδο]τας, 5αγίηᾳ, 
Ὑγμαῦ ἵρ 0157 ια που ἰοασμίαρ 18 ίςτ 
{ου Ι απλο Ίο οοιηπιαμᾶοῦ οΥοΠ ιο 

ππο]σαπ. βρ]γ165, απ Που ο,σγ Ἠϊπι, Απά ᾱἷ- 

χοοῦ]γ 115 {ωπιο βργοαᾶ αὐγοαᾶ {1ουρ]ι ιο π]ιοἰο 
ϱαγγοππ(]ς τοσῖον οἱ (α199. 
Απ ἀππποΠαία]σ, ποια Τ16Υ οαπιθ οπύ οί ἴμο 

βΥπαροσίο, {1ου οπ{οιοᾷ Ἱπίο ἔῑνο Ἰοιδο οἱ ]- 
ΊΊΟΠ απᾶ Απάτον, πι απο απά ὅσομη, Ῥαΐϐ 

Φήποπ΄ς πποίλοι-Ίη-]ανν 14Υ βἶος σι α 16Υ6Υ/} 

απᾶ πιπιοβια[θΙγ Ίου {911 πι οὗ Ἰου. Απᾶ Ίο 

081Ώ6 απά ἴοοῖς Ίου Ὦγ ιο λαπᾶ, απᾶ Ἠ[ίιοα Ίου 

αρ; απᾶ Ιπππιο(Ιπ{ο]γ ιο {ονοι Ἰο[ῦ ιο, απᾶ 5]ιο 

πηπϊδίθγοᾶ {ο μοι. Απά ουοπῖηρ Παγίηρ' 90116, 

Ὢλου ο δπη. δοΐ, {1οΥ Ὀτουιρηῦ {ο μπα α]] ἐο 
βἰο]ς, απᾶ ο ἁσπιοπίαοδ. «Απά ἴμο πο] οἱ γ 

Ὑα8 ρα{μογθᾷ ἰοσοίμον αὖ ο ἄοον. Απά Ίο 

Ἠθα]οά πιαπΥ Ίο Ἴνους βίο] Ιζ νανίοις αἱδ- 

ϱα568, απά οαδύ οι ΠΙΑΠΥ 4οπ1οΏδ; απά Ίο ἀῑά 

ποῦ 5ου ο ἄοπποης {ο βροα]ς, Ώθοσιδο ἴ]ογ 

Ίπου Ἠϊπι, 
Απᾶ Ἱπ ἴμο ππονπίπο, χδίης πρ ἸνΙή]6 1{ πγαβ 

απῖίο ἆατ]ς, ο ανοπύ οτί, απᾶ ἀορανία Ἱπίο α 

βοΗίαγ ρ]ασο, απά {ιονο ργαγοά. Απᾶ ΘΙΠΙΟΠ, 

απά {λοβο αλ] πι, {οἩογος α[ίον Πϊπ, Απά 

ιο ἴλου Ἰαᾶ {ουαπά 11η, ΠΟΥ αγ {ο μΐπι, ΑΗ 

410 βοο]ίπσ {λθο. Απά Ίιο βα15]ι {ο Ἴοιη, Τιού 

πδ ϱο 1πίο ἴο ποϊο]ρογῖης {ου15, ἰπαῦ Τ πιαΥ 

Ῥνοσο] ἴἶιογο αἱδο ; {ου Τ παγο οοιπο {οχ{ι {ου 1ἱ5. 

Απά Ίο ῥτοπς]οᾷ Ἱη ιοί 5ΥπαρορἹος {τοισ] 

Ένο πν]ιο]ο οἱ α]]σο, απά οαδῦ οι6 ἆσπποἨς. 

Απᾶ α 1ορο) οοπιοί {ο Π41, ωοβοσσ]ήας Ἠ11, 

απἆ Ἰκηθο]ίπο {ο Ἰήπι, απά βαγίπο ο λΐπι, Ἡ 

Ένοιι ση] {, ἴἶνοι οαπρύ οἸσαπβο 119. Απά οὀοεις, 

ππουσ ὧΥΙ{ οοπαραδβίο”, 5ίοἰσ]ιος ος ἠὲρ παπά, 

απά {οπο]ιοᾷ Ἰάπι, απά ραἰδι {ο Ίνα, { ΙΗ, Ῥο 

οἸσαμδοά, Απά αδ Ίιο βΡοκο, Ἱπππποσ]αίο]γ {ιο 

1ορ)ο5Υ ἀαραν (ος [νοιι Ἠήππ, απά Ίο Ίγας οἸουπροί. 

Απ] Ίιο δἰΙοί]γ οἰιαχσος 111, απ Ἰηπιοςἱα{ο]Υ 

οπέ Ἠΐπι ο ναΥ: απ δα 01 {ο Ἠΐπι, Φσο μαί οι 

ΡαΥ ποϊλμίηο {ο αηγ οη6; Ῥαῦ ϱο Β]οΥ’ {1ιγβοιί 

ο Ίο Ῥτϊοβί, απ ο[ῖο οἳ αοθοιηί οἱ ΠΥ 
οἸοσηρίπα, Ἠγ]αῦ Ἠορβος οοππαπάσᾷ, ΤοΥ α ἰοί]- 

ΠΟΗΥ {ο 11ο. Ῥαΐ6 Ἱο ουῦ ομ{, απά Ώσσαν {ο 

Ῥα115] 1ὲ ηπασ]ι, απ {ο Ό]απο ατοαά Πιο παίίου, 

5ο {λιαί οσοι οοιι]ᾷ πο Ίοποο" οροπΙγ οπίου 1πΐο 

α οἱ γ, Ὀαἱ ἵνας νιοπί {π ἀοδογῦ ρίασς5: απά 

{ποΥ οα1πο {ο Ἠϊπη {1οπι 6ΥΟΥΥ παγ{ς). 

Τ.---ΑΝΡ ασαῖπ ο οηἱθγοᾷ Ἰπίο Οαρουπατπι, 
Γἱοῦ δοπιε ἀαγ5; απᾶ 16 αβ Ιιεαγᾷ {λμαῦ 11ο πναδ 
Ἱπ {ο Ἰοιδο. Απά ΙπιπιοβίαίθΙΥ ΠΑΠΥ Ὕοιο 4 

αβδοπιρ]οᾶ, βο αυ οΥεη ιο Ῥ]αοϱ Ῥοΐοιο πο 
ἆοον οοπ]ᾶ πο Ίοησος οοπίαϊη ἴμθιη: απᾶ Ίο 

ΒροΚο ἴλο πονᾷ ἴο ιαπ. Απᾶ Ὠιογ οοπιο ἴο ὃ 

Πΐπι, Ὀπήποίπο α Ῥατα]γάο, οδγτιοᾷ Ὦ} 1οτν, 

Απά 48 Ί1ογ οοπ]ᾶ ποῦ 6ΟΙΠΘ ηθα} Πΐπ ο 80- 4 

οοιπύ οἱ ἴινο οτοινᾶ, ἴἨογ ππτοοίθά {λε Τ]αοο 
πΊογο ο παδ; απ ἀἰσαίῖτπρ γοιρἩ, ἴ1ογ Ιοῦ 

ἄοινη 1ο οοισοἩ οἳ πλΙοἩ ἴμο Ῥανα]γίο Ιαγ. 

Απά οοβις βοοῖπο {μοι {αΐΐι, βαϊτῃ {ο ἴο ὄ 

ρατα]γίο, ΟΙ], ιγ Εἶπβ ατο {οΥβίγοη Ίλμοο. 

Ῥπή Ώιονο που 8οπΙΟ οϐ ο βοηρος αἰήπρ ϐ 

91ογο, απά 1οαβδοπίπο 1π οῖν Ἠεατῖς, ἨΥΗΥ ἀοῄι 
Πλ πιαν ἐμιις αἰίον τονίἡηρςῖ ο σα {οι- Ἱ 

αἴνο δἵπδ Ῥαΐί οπο, ουει αοάτ Απά Ἰππιοβί- δ 

βἱο]γ, πο ο οδιβ Ῥονοσϊνοά ἵπ 15 βρὶνἰ6 {αῦ 

Όπου μας χοαβοηθά πι )ήπ {ᾖοιηδο[ν6ςβ, 1ο δα] 

{ο ποπ, ΤΗΥ ἄο ο 1ο88οη {μοξο {λίπος ἶπ Υοις 

Ἠθανίςῖ Πίο 15 οαβίθὈ, Το 54Υ {ο {ο ρανα- 9 

Ἰγίο, ΤΗΥ βἴηδ α.ἲο {ογρΊγοη ἴμθο; οἳ {ο 5αΥ, 

Ἠ]δο, απᾶ ἰα]κο πρ ΌΠΥ οοιιοἩ απά πας Ῥιΐ 10 

Ὀιαῦ ο 1ηαΥ Ι«ΠΟΙ {αί ἴμο Φοπ οἱ πΊα Παζ 

ἍΡΟΥΟΣ οἩ. οασ{] {ο {ουσΐτο οἶπς (11ο βαϊδ] {ο νο 
ῥανα]γ{άϱ), 1. δαὗ {ο θα, Ἠᾷςα, απά {ακο τρ αγ 11 

οσο], απά σο 1Πίο ΗΥ ἹοἈδο. Απιά Ἱηπιοβίαί{οιγ 19 

Ἰο 1056, αιιά ἰα]είηο τρ Ίο οοποΠ, πνοπῖ {ουί]ι 

Ῥοΐοτο ἐλοπυ αἱ]; 5ο ἰιαῦ {Ίου Ίγουο αἰ] απιασοᾷ, 

απᾶ ϱ]ογιβεά (ἀοᾶ, βαγίπο, Ίο πουου 8.1’ 

Όναβ. 

Απά Ἰο Ἰνοπί {οτί ασαῖη Ὦ} ἴλο 5οα-]ᾶο; 19 
Απᾶ αἱ] ἴιο οτογζ οαηιο 1ο ΠΠ, απά Ἰο (ατιο]ιό 

Έποια. Απᾶ αξ πο Ῥαςδοὰ αἶοπο, 6 δαν’ 1ονὶ, 14 

Ώνο ον. οἱ Λ]ρμοιβ, εἰ 1πρ αἲ ἴ]ο {αχ-ο[ῇσα, απ 

εαῖᾷ {ο Ἰάπι, Εο]]οιν πο, Απ Ίιο 1089 αιιᾷ {ο]- 

Ἰουνοᾷ πι. Απά 16 οαπιο {ο Ῥα88, 45 ο γο- 15 
οποᾷ αὖ ἰαρίο Ἱπ 15 Ποιδο, ἴπαῦ πΙαηΥ {ακ- 
οα{μογοις απᾶ ΒΙΗοΥΡ αἱδο τοσ]ποᾶ γη] ἆοδιις 
απ. 5 ἀῑδοίρ]ος, {ου 111οΥ Ίογο 1ΠΑΠΥ, απ ἴ]ογ 

{ο]]ουτοί Ἰήπα. Απά ν]ιοη ιο βογῖροῦ απ ἴ]ιο 10 
Ῥ]ιανίδοςς δαν ΕΠ οπηο Ἠ. {αχ-σαί]ογους 
απά ΒἱΠπΏΟΥΑ, 16) βαϊᾷ ἰο 18 ἀἱδοίρίαρ, Πγ ἴ5 

Ἡδ ναί Ίο οαὐοι απά ἀν]π]κοίν π Όνο ἴαχ- 

οαίπογοις απᾶ ἴπποιςτ Απ ἆσδας Ἡθατίηρ {έ, 1Π 

πα {ο ἴἶλοπι, Έοδο πο αγο 1νο]], Ἰανο πο 

ο), «απλο (γ.” 
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προς οἵ α Ῥ]γδιοίαν, Ῥπί ἴλοδο π]ιο αὖο ρἷοῖς, 1 

61Ο ποῦ {ο οα]] ο τἰσμίοσας, Ὀαῦ ΒΙΠΠΘΤΡ. 

Απά ιο ἀἰδοίριος οἱ ὅοἶιπ απά οὔ ἐἶιο Ῥ]ανίςους 
πδοᾖ {ο [αβδῦ; απἆ Ίο οοπθ, απᾶ 5Υ {ο Ίηπι, 

ΝΙΥ ἆο ὧιο ἀἱεοίρίας οὗ ὅοἶνη, απά ἴιοδο οἳ {1ο 

Ὦ]αχίδοος {95ἱ, Όα 6 {11γ ἀἰδοίρ]ος {δὲ που Αιιᾶ 
76545 βα]ᾷ {ο ἴ]ιοπι, Ο.π ἴλιο 5οἩ5 οἱ {ο Ῥν]ᾷο- 

σα ρον. {986, Ὑή]ο ο Ῥνίάσοσγοοπι 15 αγ] 
οι 7. Α5 Ίοιρ 48 Ίο Ίατο {ιο Ῥτ]άοαγοοιι 

Μα λοπι, 1θ6Υ οαπ ποῦ Ἰαδ0. ἘῬαῦ ἴἶο ἆαγς 

ΨΙΗ οοπιο, Ψου ἴλιο Ῥνήάσσνοοπι πν]] Ὦο {α]κοπ. 

εΑΥ Ίνοπι 1μθιι, απά ου Ίου π]] {αδί ἵπ 

6οβο ἆαΥ8. Απά πο οἳθ βογοῦ α ρίοσυο οἱ 

ππᾷγοββοά οἱοίῃ οη απ οἱᾷ σαποπό; οἶδο Ίο 

που Ῥϊσος, αλλο] {1ο 1 τρ, ἰα]κοι {νοπι 

Ίλο ο], απ α Ὑουβο τοηῦ 16 πηπᾷθ. Απάα πο 

οπο ριὐέοῦι ιού; πγ]ηθ Ιπίο ο]ᾷ Ῥούί]ος; οἷξο ἴ]ιο 

που πο ἀοί]ι Ότνςί ἴιο Ῥούθ]ος, απᾷ ἴλμο πΥΊπο 

15 Αρ], απ ο Ῥούθος ση]] Ὦο ταἰποᾶ: δα 

Ώ6ΥΥ ππο πηπδί Ῥο ραῦ 1πίο που Ῥοΐή]ος. 

Απά 1ὐ οςΠιο {ο ρ858, μαῦ ο γοπῦ ἠμγοπσ]ι 

Όιο Πο]άς οἳ ρναῖη οἨ ο 50 ραία; απά 119 ᾱἱς- 

οἱρίος Ῥοσα1, 5 1ογ ποπῖ, {ο Ῥ]ιο]ς το 6815 

οἳ ογαίπ. Απά ἴμο Ῥμανίδους βαῖᾳᾷ {ο Ἱήπα, Βο- 

Ἠο]ά, ἩἩγ ατο ἴογ ἀοΐπσ οπ {πο εαρβρα(Ἡ {ια 

πμ] 19 ποῦ Ἱαίι] Απ ο ραῖά {ο Ίλουι, 

Πανο το ποτον τοαᾷ νλαῦ Ρανιά 14, πἨοη Ίο 

Ἠαά ποσα, απ Ίτας ΙΙΠΠΟΤΥ, ο απᾶ Όλοδο σημ 

Ἠήπι Ὦ πουν Ίο νου Ἱπίο ο Ἰοιδο οἳ ἀοᾶ, ἵπ 

Ώιο ἆαγς οἳ ΑΡίαίμιαν, ο ἨάσΙ Ρρτίοδί, απζ αίο 

Ώιο 51ου-Όγοαᾶ, πίο {6 15 πού Ἰαχν{]. 7ο απ 

το οαἴ, οχοορῦ ἴλο Ῥτϊοβίβ, απᾶ ϱΏΥο Το ἴοςο 

ΥΠΟ Ὕονο ΜΕ Ἰήπι Απά ο ραὶᾶ Ίο χοπι, 

μο βαυραῦῃ πναδ πιαᾷο Του. πια, πο ππαἩ {01 

Όιο ϱαὐδαζ:. «ὑπονοίονο, ο ὥοι οὗ Ἰπαη 18 

Ἰοχᾷ αἱδο οἳ ὧιο ϱαθρα(]. 

1Π1.---ΑπὈ Ἰο οπίοτοᾷ αραῖπ Ἰπίο ο Υ18- 

βοσπιο; απά ἆπονο Ίναδ α, πΙαΠ Ποιο πιο Ιας α 

Νντλογοά απᾶ, Λι 1ογ γγαἰίο]οά ΠΠ, έο 866 
γλμοαί]ου Ίο υνοι]ά Ίου] Ἰάπη οἩ. ιο βαυὈραῦἩ, 
Όιαῦ 01ογ πήρ]Ώῦ 8οοΠβο 1Ηπ,. Απά Ἡο ραϊ(Ἡ {ο 

{πο πιω, Ὑγ]ιο μας ιο πντίλονος απ, Πο πρ 

Ἰπ πο πάς, Απά ο ραϊᾗι ἰο ἴσια, 15 τή 

ανν {1 {ο ἆο σοοᾷ ον νο ρα μθαίἩ, οἱ {ο ο 
6υ1] 3 {ο βανο Ἰΐο, ου {ο 1117 Ῥιή ἴΠογ ποιο 

8.0), 48ο ἐ]αίι” 

βἰ]οπύ. Απά πιο ἵο Ἰαά Ἰοο]ίκοά τοτπᾷ οἩ 

Όνοιι ην απσου, ϱγἱογίησ {ον νο Πανόπορς ος 

Ὠιθῖν Ἠθαχίς, θς βα1{] {ο ο 1παπ, Φήνοίο]ι οἷιό 

Ώιγ απ. Απᾶ μο βἰγοίσμοι ἃ οπ6: απᾶ 8 
Ἰαπά Ίνα τοβίουσᾷ, ἀΑπᾶ ἴιο Ῥ]αχίδους νου 

ου, απά ππιοβιαίοΙγ ἰοοῖς οοιηδοὶ η {ο 
Ἠονοβφης ασαἰηςῦ 1η, 1ουΎ ἴ1οΥ απ]αΠύ ἀοδίτογ 

Ἠ1ῃ. 
Απά ὀοδαθ πάγου ση 118 ἀἰδοῖριοβ {ο 

Ώιο 5οα: απά α σισοαῦ πι ὑιάο {νοπι (α1]ος 

{ο]]ουτοά άπι, απ. Ώ οι σαάσα, απά {νοιι ὦονα- 

βα]6πι, απά {νοιι Τάαησα, απά /γοπι Ῥογοπά Ὠιο 
Φογζᾷαα; απᾶ λοδο αροπί Έγτο απᾶ ΦΙᾷομ, α 

οπγσαξ τη ναάο, Ἠθαλίηρ γα ριοαῦ ὑ]πορ Ίο 

ἀἱά, σαπιο {ο πι. Απά Ἰο βροκο {ο 18 4ἱδ- 

οἱρ]οβ, ναί α. πια]. 511ρ βἰιοι]ά πας οἱ πι, 

ον αοοοιπύ οὗ ὅμο ονουγά, Ιο5ύ 1ου εΏοα]ά ϱτο5 

ϱ1 4Η, Έου Ἱο Ἰαά Ἰεα]οᾷ 1Π8ΗΥ, 5ο {λα α5 
ΙΠΕΙΥ α5 Ἰαά. 4δοβδοδ της]οᾷ οἩ Ἰήπι {ο {οισ] 

Ἠῆη,  Απά ο ππο]οαη βρΙΥ1ΐ{5, ηθη 1ογ βαν 

Ἠήππ, {οἱ ἆονπ Ῥοίονο Ἠϊπα, αιιᾷ ονἱοᾷ ου, 5αΥγ- 

πο, Τ]λοιι ατὀ ο Φου οἱ ἄοά. Απ Ίο β1οί]Υ 
οἸιαγο ο {ἔἶνοιι πού το πα]κο Ἰήπι ΙΟΥ. Απά 
Ἱο οοσί]ι τρ {Πίο Ίο πιοπηἰαίπ, αμά σα]]οῦ] {ο 

ἠήπα, Νιου ιο νου]: απά Ώου οαΏιο {ο 11πῃ, 
Απιά πο αρροϊηίοα ὠνο]νο, ἰιαῦ {1ιογ β]οι]ὰ ο 

αγ] Επι, απᾶ ὑαῦ Ἡο πιἰσῃί δοπς ποπα {οτ{]ι 

{ο Ῥγοσσ]ι, απᾶ {ο Ίανο Ῥούον {ο Ἰοαί ἆἴδοαβορ, 
απ ἰο οαςδί οιί ἴο ἄθποῃδ. Απά ΘΙπΙΟΙ Ίιο 

θυχπαπιοά Ῥοΐου. Απά απο Ίο ον οἳ Ζορο- 

ᾖσο, απά ὁο]ἱπ {πο Ἠνοίιοι" οὗ απο (απά Ίο 

5ιχποηοᾷ μοι Ῥοαμανσος, αν]ο 15, Θομς ο 
πιά ου), απά Απάνοιν, αιά ΡΙΗΗΡ, απά Ῥαν- 

Ώο]οπισοτν, απ ἡΓα{]λουν απᾶ ΈλοιπαΒ, απ 6 α1πος 

Όιο 5οπ οἱ Λ]ρ]οις, απᾶ Τλαδᾷοις, απᾶ Θίπιοη 

Ώιο Οαπαπῖίο, απᾶ οτᾶας Ιδοπνοί, Μο αἱ5δο 

4οινονος Ἠΐπι πρ. 
Διά {λ1ογ Ἰνοπῇ Ιπίο α Ἠοιδο, Απά {ο ονονά 

οοπιοἰ {οσοί]ον ασαἲπ, 8ο ἴλαῦ ΊΊογ εοι]ᾷ πού 
ονοι οαύ Ἠησαί. Απά νου Πή5 πάγος Ἰιοσνά 

οἳ ἄ, ιο Ὑγοπό ού {ο 14} Ἰο]ά οἳ μα: 1ου 

ΏιοΥ εαίᾷ, ο ἵ5 Ὀορίάο Ἰμιμο]{ «Απ ἴιο 

ϱομμος, Ψ1ο οβ1πο ἆονα {οιη ἆο1βαίοιη, 5αἲᾷ, 

Ἠο Ἰιαν Ῥοο]σονιῦθ, απά ὮΥ ο ϱιῖπουο οἳ ο 

ἄοπποις, Ίο οαβἰοίλ οι{ ο ἀοπιοηδ. Απά Ίο 

σα]οά {Ἴσια {ο Λπι, απά ϱαϊᾷ ο ἔμοιῃ 1 ρ8γ3- 

μ]ο», Ἠου σαν ῥαΐωπ οπδὺ οί Ῥααηὸ Απά 

15 α. Ἱἰπράοιη ἵρ αἰγίάσά αραϊηδύ 19ο], αί 

σοι 
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Ἰπσᾶοια σαπ ποῦ βίαμά. Απᾶ 1 α Ἰοαβθ 18 

ἀῑν]άοά ασαϊηδί 1ήδο]{, ὑλαῦ Ποιβο οαπ ποῦ βἰαπᾶ. 
Απάᾶ 1 Βαΐαπ τ]δοῦ]ι τρ αρθαἰηδύ ᾖήπαδοίέ απά 18 
θἰτιᾶσᾶ, ιο σαν πο οωμᾶ, Ῥαῦ Παν απ οπᾷ. 

Νο οπο οαη οπίου {Πίο ἴἶιο βἰτοπο οπο’ Ἠοιςο, 
απά Ῥ]απᾶον 116 οοοςς, ππ]ο8ς Ίο οἶνα]] Πνςί Ῥηά 

Πιο δίγοπς οπο; απά Ίιοι Ίο πι] ρἰωπείου Ἰής 

Ἱοπδο. Ίναϊν, Τ 5αΥ {ο τοι, αἱ εἶης τῇ] Ὦο {οΥ- 
οἴνοη ἴο {ο ΒΟἨ5 οἱ η, απά Ἰπ]αίουσον τον]]- 

Ίηρε ἴμογ Ίπαγ πθίου; Ῥτῦ Ίο πο β]αΗ τονί]ο 

Ώιο ἨοἱΙγ Βρίνϊζ, ηογου Ἱαῦμ {ογοῖνοποςς, Όαί, {8 
Μαρ]ο {ο οἴουπαί οοπζσιππαίίοη: Ῥθοδ1δο ΤΠ16Υ 

ροιᾶ, Ίο αμ απ΄ πποίσαι δρ. Νου 15 
Ὀτούμτου απ 1 πιοίµμθν οὔπιο, απά ρἰαπαίπο 

πηλλοιῦ, βοπύ το Ἰϊπι, σα11πο Πϊπ. Απά ἃ 

ογνοπᾶᾷ πας βἰάπο αροιῦ Πάπις απ 116Υ εαῖά 

το 1111, Ῥομο]ά, {γ πιοῦλου απᾶά γ Ὀτούμνοη 

πα λοιῦ αγο βοο]ήηπο οδ. Απά ο απβογοᾶ 

Ὄλαιῃ, βαγ1πο, Πο 15 Π1Υ πιοίμον, οὗ πι Ὦτοῦ]ι- 
γη Απᾶ Ιοο]ίπς ατοππᾷ οἩ Όορο, Πο δαῦ 

αροιί άπα, ο βα1{, Ῥο]μο]ά πΙΥ πποίλο απά τιΥ 

Ῥγούνον! Ἐου Ἠουνο» 5] ο πο π]] οἱ 

ἀοᾶ, Ίο ἵδ 1ιΥ Ὀνοίνου, απά 11 βἰδίου, απά 

ΠΙΟ{ΠΟΥ, 

ΤΥ.--ΑκὈ αθαῖπ Ἡθ Όσσαῃ {ο ἰδασμ Ὦγ Ίο 

5οα-β](ο: απᾶ α ογοαιί ογογά Ίναδ οαἱμοτσᾷ {ο 
Ηπ1, 5ο ἴιαῦ Ίο οπίογοᾷ ἰπίο 11ο ϱἰΗρ απά εαΐ 

π ο 5οα; αμά αἲἱ ο ογοιγά Ὕγαδ Ὦγ ἴιθ 508, 

οἩ {ο Ἰαμά. Απά ο απο]ιέ {ου ΠΙΣΠΥ Ἠήηος 
Ὦγ Ῥαναῤ]ος, απ εαῖᾷ {ο μοι ἵπ 119 {οασ]ίπα, 

Τοαν]κοι; Ἠωο]ιο]ά ιο 5οιτοιυ ποπ οί {ο 8οΥ’. 

Απ {6 οαπιο Το 885 αξ Πο δοϊνο, 5ΟΠ1ο {οἱ1 Ὦγ 
χο πναγ-βΙάο, απά ἴμο Ἠϊνάβ οα1πθ απἆ ἄανοιινοά 
Ἱδ, Απ 5ΟΙΠο {οἡ οἩ ο γοσΙγ ονοσπς, Ἠ]ιονς 

16 Ἰας πού πο. οσα απά Πππιοίαίοιν 16 

βρτηησ πρ, Ῥοσαιρο 6 Ἠαά πο ἀορίι οἳ σαν]: 

Ῥπή πλου ο βΠ Ίνας πρ, 15 γγας βοογο]οςί; απά 

Ῥοσαιιδο 1 Ἰαά πο τοοῦ, 16 απθιογοῦ αἲναγ. 

Απά 8ΟΠ1ο {61 απΠΙΟΠΟ {ο Ίἱοτπβ, απά {ο 

Ώλονης οὖοἳυ τρ, απ. οἸο]κοᾷ 16, απιᾷ 16. γἱο]ᾷοά 

πο Οπής. Άπά βοππο {61 Ιπίο ἴμο οουᾷ ογοιηιά, 
απά γἱο]άσα ᾖῖῦ, σνοπίης πρ απ ἱπονοαίπο, 

αιᾷ {έ Ῥογο, 59116 Π410γ, απιά 6οπιο βἰκίγ, απᾷ 

6016 ο Ἐππάνσά, Απά ο ραίᾶ, Πο Ἴνμο Ἱιαί]ι 
ος {ο Ίσαν, Ιοῦ Ἠάπι σαν. Απᾶ πλοα ο πας 

α1οπο, 119βο, ο Ίγθουο αμοαύ πι, τη Ί]ιο 

ἠπο]το, αρ] Ἰήπι οοποονπίης {πο Ῥραταβ]ο, 

Απᾶ Το καϊά {ο ἴἶοπ, Το σοι 1 8 οἴνου ἴο 

Ίποῖ ιο εοοτοῦ οἱ νο Ιησάσπι οἳ ἀοά: Ότς 

το ἴμοβο πηλλοτ{, α1] ορο ἠλμίησς αὖο ἆοπο 1π 

Ῥαταδ]ος: ἴιαῦ εοαῖπρ 1Π6Υ πιαγ 59ο, απᾶ πού 

ροτοσίτο; απᾶ Ἰοαγίπρ πο πια Ίσα, απᾶ πού 

απᾷονβίαπᾶ; Ἰορί Ἴογ αλοπ]ά 1ΥἨΠ, απᾶ Πιο» 
βἶπς 5μοι]ά Ῥο {ογρῖνου Ίο. «Απά 11ο βαἰ{1ι {ο 

Ώιοπι, «ποιο ποῦ λῇς ραταρ]οῦ απά Ίου 

Όνοτ σνΙ]] γο Ίποπ αἲ] 1ΗΥ ῥαταβ]οςῖ Το βούοῦ 
Βοπνοί] {ιο ποτά, Απᾶ ἴἼθδο 819 1λογ ὮΥ Ίο 

ψαγ-ίᾷο, πογο Ίο πνονᾶ 18 βούη; απᾶ πλου 
Ώιογ Ἠανο Ἰοανᾶ, Φαΐαη οοπιοίι ἹπππιοάϊαίοΙγι 

απᾶ ἰα]οῦν απγαΥ ο ποτά, πλίοὴ πας βοσα ἵπ 

ἠιαῖν Ἰθατίβ. «Λιιά έἶοςδο αὖς ἴ1ογ ἵπ Ἠ]κο ΊΠαἨΠΟΣ, 

ο αὖθ ΒΟΥΏ οη 16 τοσΚκγ στουπά; Ὑμο, Ὑ μοι 
Ώιογ Ἱανο Ἱοαγᾷ νο σου, ΠπππιοβΙα{οΙγ τοοοῖνο 

Τὸ ση 197; απᾶ Ίατο πο τοοῦ ἵπ {Ποπιςοίνος, 

Ῥαῦ οπάστο {ου ο πιο; α[ίουναγάς, πλου. α[Π]ο- 
ποπ οἳ Ρρογ5οοποη απὶθοἩ οἩ αοοοτπῦ οἳ ιο 

πονᾶ, Ἱππποθιαίοὶγ ου {811 αππαγ. «Απά Έιοςο 

419 1167, Ίο 410 ΟΠ ΑΠιΟΠς ἴ]ιθ 11οΓ16, 5πο]ι 

ας Ίιοα. {ἰμο ποτ, απἁ ἐο απχιομςς οἱ πας 

τον] απᾶ {ο ἀδοοϊμα]ποςς οἱ τ1ομςσβ, απ Ίο 
Ἱπογζήπαίο ἀθεῖνορ οἳ οὔιον Όήπος οπίοιῖπο ἴπ, 

ομο]κο α νγογᾶ, απά «ἰν Ῥδοοιιαίι τα (1, 
Απά {λποθβο αἲο 11ΟΥ, Νο ποιο ΒΟΝΨΏ ο. {16 

σοοᾷ στοππά; 51ο. 45 Ίσαν Ὠιο ποτν, απᾶ 
χοοσΐνο {έ, απά Ῥτϊπο Γουίλ Γππῖέ, 6οπ1ο ΟΗΤίΥ, 

Βοπιθ βἰχίγ, απ 5οπ1ο ο. Ἠππάνσά. Απά Ίο ραῖᾶ 

{ο ἔμοπι, 19 ιο Ιαπιρ Ὀτοπρ]ί {ο Ῥο ραύ ππᾶου 

Έιο Ἠαε]ιοί οἳ υπᾷον ο ἰαρίο-οαῖ, απά πού {ο 
ρα δοΐ ον ο 1απηρ-ρἰαμά . Έου {λογο 15 ποὐλίης 

Ἰήᾷοιι γ]]ο] αν] ποῦ Ῥο πιαπ][οδίος; που πας 
ΑΠΥ {ήπο Ἱκορί βοονοί, Όιέ ειαῦ 16 ϱ]ιου]ά οοιπο 

ἰο 1916. ΤΕ αγ οπο μα[] οα15 {ο Ἠσα», 1οἱ 1η 

Ίσα». Απά πο ρα]ἆ {ο Όμοια, Ἔαλο Ίιορί γν]λαῦ 

γο σαν; ὮΥ ιο πποβδΙχο ΙΠι πνλ]σ]ι γο Ίποας- 
ανο, 1 ση] Ὦο πποαδαχοᾷ {ο γοι; απά {ο τοι, 

γιο σαι, τπονο η] Ῥο αάάσά. Του πλοσγον 

Ἰαδμ, {ο Ἰάπι πΙ]] Ῥο οἶγοι: απά 19 Ίο Παί]ι 

ποῦ, ονοῦ γγαὐ Ίο Ἱαζ]ι αν] Όο ἑα]κον {νοπι πι. 

Απ Ἱο εαϊᾶ, Το Γάποᾶοπι οῇ ἀοά {5 ας 1 
α 1πα β]ιοι]ά οαδὲ βοοᾷ ον ο ϱγοπηά; απά 
εἱιοιπ]ά »Ίσορ, απᾶ τῖδο πὶοἩί απᾶ ἄαγ, απά ἴο 

ροοᾷ ]ιοι]ά ερ1]ής5 απᾶ οΥοἵ’ πρ, Ίο Ἰποτεί]ι 

ποῦ ου. ον ο ογοιπί μήποσίι {ού απ] 6 
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οὗ 196ο]Η; Πνδί ο Ῥ]αάς, οι ιο σαν, ο 
29 ιο {11 σταῖπ 1π. ο θα... Ῥπί π]ιοι ιο θπῖό 

οΏαυθίῖι τέδε[ᾷ, ΠηπιθᾶϊαίαΙσ Ίιο ραὐθον ἵπ ᾖνθ 

β]ο]ςε]ο, Ῥοσαιιδο Ίο Ἠαχγοαρί Ἰιαῦμ οοπ16, 

50 Απά Ίο εαᾶ, Το π]ιαῦ Ώα]] πο κου ἴἶιο 

Ἰπσᾶοπι οἳ ἄοάδ ου π]θι π]αῦ οοπιρατίβοῦ. 
51 ΕΠΙ πο οοππραχθ 1013 1ὲ ἡ χο α ριαῖη ος 

πηπβίανἀ-βοθά, π]]ομ, π]ιθη 1ὐ ἵδ ΒΟΥΏ οἩ. 16 

οτουπᾶ, ᾖ Ιθαδί οὗ αἲ ο αοοάς οη ἴμο 
82 ριοιπᾶ: απᾶ τοῦ π]οι 10 ἵδ βοπη, Ι6 ονοποῦῃ 

πρ απᾶ Ῥδοσπιοίῃ ἴαο ογθαίοςί οὗ α]] Όιο 11ουῇ5, 

απᾶ Α]οοίοῦι οπύ σγθαῦ Ῥγαπομαξδ, 5ο ἴαῦ {ο 

ρὶτᾶβ οἱ ἴλο αἷν οαη Ἰοᾷσο υπᾷςν 1ΐ5 εΠαᾶοπ. 

88 Απά πΙζ] πιαπγ βαοἩ Ῥαταβ]θΒ, Ίιθ βροίςο {ιο 
γγογᾷ {ο ποια, οΥθπ 5 {167 ποιο Ρο {ο Ίσαι 

84 ᾱ. Επί πι λοπί ο Ῥδχαρία, Ἡο ἀῑᾶ ποῦ 5ρθας 
το ἴἼδπι: απ π]θη 116Υ πουο αἶοποθ, Ἡθ ϱχ- 
Ῥ]αποά αἲ ἠήπος {ο 15 ἁῑδοίρίος, 

ὃδ Απᾶ ἰμαῦ αγ, οτοπίπρ Ἠανίπς 90116, Ίο βαἰδ]ι 
το ΊἨθπι, 16 6 Ῥα58 οτου ο ὧιο οἴμου αἰᾷ9. 

86 Απά Ιαανίπρ ἴπο οτοπζ, ἴογ ἰοοῖς Ἠϊπι ας Ίιο 

Ίνας Ἰπ {16 ορ. «Απᾶ ἴ]ονο ποιο αἷδο οἴμου 

87 Π16 επ 1ρς ππΙθ Ἰήπι, Απά λογο 41956 α στου 
βίοτπι ο πα, απᾶ ο πάτος ἀαβ]ος {πίο {ο 

8δ βΠ1ρ, 5ο Ίιαί 16 παδ που ΠΗ1ηρ. Απᾶ Πο πας 
αὖ ο βίοη, Δ5Ιο8Ρ οἩ πο Ῥί]ου: απᾶ αγ 

Ώπαἷκο ἸἨϊπι απᾶ βαΥ {ο Ἰϊπ, Τοσσιιον, ἆοδί 

89 ποῦ ποι οσο {ἰλμαῦ πο αἲο Ῥογεμίπο Απᾶ 

Ἶο τοβο απ τοριἷκοᾷ {πο πππς, απᾶ βαϊά {ο 
ἴμο βοα, θο αἰ]οπῦ, Ὦο αὐΠ1{ Απά νο τπᾶ 

40 οοαροᾶ, απᾶ λογο παβ α οτθαῦ οαἱΠ1. 

βαϊᾷ {ο δι, ἩΓμγ αἲοθ ο ο {6.12 Ἠου 15 

4Ἱ Ἱὸ αι ο Ἠατο πο {αν Απᾶ Ώιογ {σαγοᾷ 
οχοθε(Ππρ]γ, απ δαῖά {ο οπο αποίἩθΥ, Ίο δι 

Ἰ6 Ὁήβ, λαῦ ογου Ίο ππᾷ απᾶ {16 5ο οΏογ 
π1πι 7 

Υ.--ΑΝΟ ιδ οᾶπιθ {ο ἴ1ιο οί]λαι εἰᾶο οἱ {ιο 
3 Ἀσα, Ἱπίο ἴλο οοππίτγ οἱ ἴο (απᾷατοποβ. Απά 

88 1ο οαπιο οτί οἳ ιο αρ, Ἱπιπιος{α{αΙγ {ποιο 

πηοί Πϊπι οτῦ οἱ ο 1οπ105 αν Ἱπαη δι απ Ἱπη- 

ὃ οἶσαι ϱρἰν{6, Ὕ1ο Ἰνας Ἠής ἀπγο]ηπο {η 11ο {01991 
απᾷ πο 9Π6 οοπἱᾷ ἸὈϊπά Ἱήπι, ποῦ οτοη πι 

4 οἨ8ίΠ5: Ὁθοασιβο Ἡο Ἰιαά ο{ΐοπ Ῥουτ Ῥοιπιά πι 
{οίζουβ απᾶ οἰαίπς, απᾶ ιο ομαῖης Ἰαί Ῥουυ. 

Ῥαχθῦ αβυπᾶου Ὦγ Ἠΐπ απᾶ ιο {οίίους Ῥνο]κοι 

ὅ ἵπ Ῥίοσοδ: πο οοπ]ά αΠΥ οπο {πιο 11η, Απ 
1αγ5, πίρΏῦ απά ἀαγ, Ίο πας Ίπ ιο ἴοπβς 

Απ Ἰιο 

απᾶ 1η Πιο πιοπηζαίπς, ουγίπο οπ{, απά οπὐήπα 

Ἠπηδο]{ πι] ρίοπος. Ῥπό που Ίο δα ο ο5τ5 

{αγ οἳ, Ἡο ταη απ ἆἱᾷ 1ογογσηοο ἴο 1411, απά 

οἱαά οτί δι α Ἰοπά γοῖοο απᾶ καϊᾷ, πα 

Ἠανο Τ {ο ἆο πι 6ο, 96ρα5, οι οἱ 119 Μοςί 

Ἠ]ίσ] ἄοάτ Τ Ίπρ]οτο ἴἶοο Ὦγ οά, ἐιαί ἄιοι 
τουπηοπ6 π16 ποῦ; ({ου Ίιο ]ιᾷ βαῖά {ο Πϊπι, Όοιπο 8 

οι οἳ ἐῑιο πΊαἩ, πο]οαη ρ]1ζ.) Απά Ίο αβκοά 9 

μπι, πα 15 {1 παπιο Απά Ίο βαϊ{1 {ο ]ήπι, 

ΜΥ παπιθ 15 ΠιδρίοἩ, {ΟΥ πθ αἲο 1ΠΑΠΥ. Απά πο 10 

Ῥοροισ]ί Ἠήπῃ σα: πθς{]γ ιαῦ Ἱο πποπ]ά ποῦ 5ομᾶά 

Ώιοπι απγαΥ οιιξ οξ ἔἶο οοτπ{Υ. Απᾶ νοιο πας 11 

ἴμονο Ὦγ ἐμο πιοπηἰαίπ α ογοαῦ Ἠθιά οἱ βπῖπο 
{ορᾷΐηπο. Απά νο ἄαπιοπς ῬοβοιςΏέ Ἠΐπῃ, δαὔ115, 12 

Βοπά 9 Ἱπίο ἐμο 5πΊπο, ἴ]αῦ πο 117 οπίου 1πίο 

Ώνοη. «Απά ΙππηοβΙαίοΙγ ὁὸο515 ϱαγο {παπι ]οᾳγο. 18 
Απ ἴιο ππο]οαι αρὶν1ῦ5 πνοπί οπ{, απᾶ οπ{ονοᾷ 

1Ἠίο Όιο ΑπΊΠθ: απᾶ ο Ἱιονᾷ ταβλοᾷ ἄοππ 

Πιο βίοορ Ἰπίο ἴο 8οω (Πιο ποιο αροιπό ἴπο 
Ώιοτραπϐ), απ πονο οἸο]θᾷ Ἱπ ἴμθ 5ο. Απά 14 

Ώποβθ, π]ιο {ο έλοπι, ἤοᾷ απᾶ ταροτ{θᾷ {ὐ ἵπ το 

οἱ απά ἵπ ἴο οοπηΥ. Απά ον ποπί οι 

{ο 5669 π]αῦ {6 πας Ἠιαῦ λαά Ῥθυυ ἀοπο. Απᾶ 16 

ἴλογ οοπιθ {ο ὦοβις απά 50ο ἴμο ἀοπιοπίας, πο 

Ἠαά Ἰαά ο ]οοίοι, εἰζάπο απιᾷ οἰοίιοά, απ ἴπ 

μῖρ χ1ρ]ί πηϊπά: απ 1Π16Υ πνογο αἰναίά,. Απά 16 

Έλοβο πο βασν 46, ἐοἱά {ἆλοπι Ώου 16 Ῥο[ο]] {ιο ἆθ- 

πποπίαο, απ] οοποσυπΊπο {1ο βηήπο, Απᾶ ογ Ῥο- 11 

ση ἴο οπγθαῦ Πήπι το ἀορατῦ {γοπι ὁ]λοῖν Ῥουᾶ ους. 

Απ αξ Ίο ποτέ 1Ἠίο Ίο ΙΡ, 11ο πο Πα Ῥοου 18 

Ῥοββθβεοᾷ πΙ μο ἄσπιομς, οπἱγοαίοᾶ Ἠπα ἴμαῦ 
ο πας] τοπιαῖἩ πλ Ἠΐπι,  Απά γοῦ Ίο ἀἱᾷ πού 19 
πιηΐου 111, Ὀτιῦ πα] {ο Ἰήπα, (ο Ἠοπιο {ο ΜΥ 

ᾖΗσπάς απᾷ {ο]] ἔἶνοπι 11οΊΎ 1ητιοἩ 11ο Τιονά Παἰ] 

ἄοπο {ου Ἴἶιοο, απᾶ Ἱιαίι Ῥίθιοᾶ οο. Απά Ίο 20 

ἀορατίοᾶ, απἀ Έοσαα {ο ραρΗςΗ ἵπ ΏοσνροΗς 

που πηιιοἩ ἆοδις ιαά ἆοπο {09 Ἰήπη. Απά αἱ 

ποπᾷστοά. 
Απᾶ πλου ᾖοδας Ἰαᾶ Ῥαβεοά ονο" αρα ἵπ 21 

ὔνο ερ {ο νο ολο δἰᾷο, α βγουῦ οιονά 

σα{μονοᾷ το πι; απἆ Ίιο πας ὮΥ ο βοα. Απ 23 

Ῥο]μο]ά, ιονο οοιποἰ] οπο οἱ {πο 11ου οἳ ἴλο 

ϱγπασοριο, οαἴγας ὮΥ παπηο; απά Ίγοη Ἡο βαπ 
Ἰάπι, Ίο {61 αὖ Ἠς5 {οοῦ, απᾶ οπἰτοαίοᾷ Ίΐπα 28 

θαΥΠΘΕ{1, 5αγίπα, ΝΙΥ Ἠμ]ο ἀααρ]ίου 16 αἱ ιο 

Ρροϊπύ οἳ ἁσαίμ: Ι γα λαο, 90Ο απᾶ 1.7: 
Ώιγ Ἰαπᾶς οἩ. Ίου, ὑαί Εἱιδ Ίπαγ Ῥο Ἰιοα]οί; 
απᾷ αἶο πΙ] Πγο. Απά Ἡο ποπ πι Πήπι; 24 

-π ον 
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απά α οιοαῦ ο.ογγᾷ {ο]]οτνοᾷ 111, απιᾶ Ῥχοβθεᾷ 
ον. Επι, 

2ῦ Απ α οογίαϊη ΤΟΠΙΗΗ, ἩΠο Ἰαά Ἰιαᾶ ἂπ 

26 Ίδειο οἱ Ῥ]ουά ὑπεῖνο γοαῦ5, απᾶ Ἰαά εαῇειοά 

ΤΥΠΟ} {γοπι ΤΙΑΗΥ ὮΙΥΒΙΟΙΑἨΕ, απᾶ λα εροπἰ αἱ 

Ἴλαῦ 5ἷιο Ἰαᾶ, απά πας ποῦ αἲ α]] Ῥοποπίοί, 

2Τ Ῥαή ταίλευ ϱ167Υ ΊνοΥςο, Ἱανίπο Ποννά οί 69518, 

68Ο ἵπ 116 ογοπ ἸῬοα]]πᾶ, απά οτο]θᾷ 8 

28 ραυπιοπύ: {ον εἶιο ϱαϊᾷ, 1 Τ πιαγ Ττς {οιιο] 
29 Πΐ5 ααγπιοηίβ, 1 5Ώα]Ι ο Ίοα]οί. Απᾶ 111116- 

ἀἰαίο]γ να {οπηίαίπ οἱ 11ο Ῥὶοοᾶᾷ τνας ἀτίοά 

πρ. απᾶ Εἰι {6ἱῦ η Ίου Ῥοάγ ἴαί ϱ]θ Ίνας 

50 Ἰιορ]οᾷ οἱ ἴ]ο Ῥίαριο,. Απᾶ {πηποδϊαίαιγ, Ζοειις 
Ἰποψίπο 1π Ἰπηδο]{ ἴ]αί ιο Ῥοΐγαυ Ἰαᾶ ροπο 

ουὺ οἳ πι, ἐαγηθᾷ τοππᾷ Ἱπ ο ονοπᾶ, απἀ 

81 βαΐά, Ίο ἰοιιο]ιοᾶ πιγ σατπιοπίς Απάᾶ 9 ᾱἷς- 

οἱρ]οβ βαϊᾷ το Ἰάπι, μοι βοοςύ ἴ]ιο ογοπγᾷ ϱ:655- 

Ἰης οἩἳ λπσο, απά βαγοδύ μοι, ο {οπολοᾷ 

πιο Απά ο πας ]οο]ΐπο τουπά Το 596 16 

ΝΟ Ἠαά ἆοπο ή. ἘῬπί ὧν ποππαη {οατίπρ 

απά οηρ]πο, Ἱκηονίπο Ὑλαῦ παά Όσοι ἆοπο 
1ο Ἰου, ο8πηθ απᾶ {61 ἁἆογπ Ῥοαίουο Ἠΐπι, απᾶ 

84 ἰο]ᾷ Ἰπι αἰἱ ιο ἐπ. Απά Ίο βαἷά {ο Ἰου, 

Ὀαπο]λίου, 31γ {Πα Ποα]θά {έλοο; ϱο Ἰπ 

ὃδ ροαοο απ Ὦο πν]οἷο οἳ ἴ]γ Ῥ]αριο. Ἠῃῆ]ο 

Ἱο πας βΗ1 βρθα]πα, Ίλουο 68ΠΙΘ 8οπιο οτι 

ἴλα ᾖοιισε οἵ ἴπο τι]ον οἵ ιο ΑΥπασορταο, πο 
βαϊά, Τη ἀαιιο]ίου 15 ἄσαά; π]γ ἰοπρ]ερύ 

90 Ίιοιι μο Ίσασ]ο απΥ {11016 ὨἘῬπύ 48 80ΟἨ 

α5 ᾖ6βις Ἱοανά ὅμο ποτά ἐναῦ πας 6ρο]εῃ, ο 

Βα{Ἡ {ο ο τον οἳ ἴ]ιο βγπασορπο, Έσαυ ποῦ, 

ὃτ οπ]γ ΏομἨθνο. Απ Ίιο πα ονθᾷ πο 0Π6 {ο {ο]- 
1ου Ἰΐπι οκσοορί Ῥοΐοι, απ ὦαπιος, απᾶ ὁοἶιτ 

Όιο Ῥγοίμον οἳ ῥᾖα1ποδ. Απ Ίο οοπιοῦ]ι {ο ἴἶο 

Ίοιβο οἱ {ο τπ]ον οἱ 1ο βγπαρορἹο, απά δοοί]ι 

α, αππι]ό, "απά Ίλοβδο Ίνμο Ἱνορί απά πα]]εά 
ΠΙ1ΟΝ. Απ που Ἡο οαπ]ο ΊἨ, 11ο βα]]ι {ο {λοιῃ, 

ΤΗΥ 4ο Τα πια]κο α ἠαπηπ]{, απᾶ ἹὙουρ } ἴἶιο ο]]]ᾷ 

15 πού ἀοαᾶ, τὸ β]οοροίμ. Απᾶ ]ογ Ἰαπσ]οί 

οὐ Ἰάπι, Ῥπί πλου Ίο Ἠαά ραῦ οι αἲ οαἳ, 

Ίιο {α]κοίμ Ίο {416 απᾶ ἴιο πιοίιον οἱ ἴἶο 

ο], απᾶ λοβο σι Ἰήπα, παπά οπίοτοί]ι 1π 

πηουο ο ομΙ]ά πας ΙΥίπρ. Απά Ίο {οοῖς ἴἶο 
οη]ά Ὦγ νο Παπά, απά δαϊθ {ο Ίου, Ταἰια- 

ομπη} γγμίο]ι 15, Ῥοΐπο {πίογρτοίος, Ώαπιδο] (1 εαγ 

43 {ο 1λοο), προ. Απά Ἱηπιο]αἴθ]γ Ίο ζαπιςοί 

δα 

59 

ὃδ 

59 

40 

41 

5 0»,  ΘΥΟΠ.2 

1056, απ πνα]]εοά αροαί, {ον Β]ο Ίνας (ποῖνγο 
76015 ο], Απά Ώιογ πιο ϱ18ΔΙΥ αβοπίθ]ιαί], 

Απᾶ ιο οἸατρθεά ἴἶοπι βίο {λαῦ πο ο9Ἠ0 

βἱου]ά Ίπποι 16; απᾶ οοπιπαπᾶσοά ἐλαί ΒοΠ16- 
πρ αλου]ᾶ Ὦο ρἶται ου {ο οαῦ, 

ΤΙ.--ΑΝΌ 19 πουπύ ού οι {]θπσθ, απᾶ οαπιο 

Ἰπ{ο 116 οὗνπ. οοπΠγ} απᾶ Πΐ5 ἀἰδοίρίιος {ο]οπ 
Ἠϊππ. Απ {ο βαῦραίι Ἠανίπο οσπιο, Ἡο Ῥοσαῃ 

1ο {ἴθασ]ι ἵη ο βγπαροβτο; απ ΠΙαΠΥ Ἰοαχ]ηρ 

48 

ἠάπι, νθτο αβοπϊδηθᾶ, απᾶ βαϊά, Ίδνοπι πλοηος 
Ἰαζ] 115 πώ ἴἼιθςδο εήπος ὃ απ π]αῖ γΙδάοπα 
ᾖ6 6, πγ]Ιο] 15 οἶνοι Το Ἠάπι, ἴλαῦ 6Υοη πο] 

πηοἩ{γ ποτε αἲθ Ἡτοιο]ὸ Ὦγ Πς Ἰαπᾶςτ Τᾳ 

ποῦ {Πί5 πο οατροπίαι, Ἠιο 5ου οἳ Μαν, έλα 

Ῥτοίμον οἳ 641168, απᾷ ὦἆοβο5, απἆ οπᾶας, απᾶ 
Φπποη Ὦ απ αἲθ ποί 5 βἱδίους Ίουο αν τς 

Απά που μαᾶ α ἀΠοπΙγψ αξ {ο Ἰπ.  Βπό 

16518 οαἱᾷ το οι, .Α. Ῥτορ]οῦ 15 πιοῦ ποιό 
Ἠοπου, οχοορὺ ἵη Ἠὶδ οὗη οοπησΥ, απ απποπο 

Πΐ5 οὗΏ Ιαπάναοᾶ, απ ἵπ 1] οππ Ἠοιβδο. Απᾶ 

Ἰι9 οοτ]ά ἆο πο πασΠίγ ποιυ]ς Ίλοιο, οχοορύ 

Ειαί Ἡο Ἰαιᾶᾷ 5 Ἰαπάς οἳ α {6η Βἰο]ς ε75οης, 
απ Ποα]θᾷ {λοπυ, Απά 19 ποπζονοᾷ οἩ αοσοιπῦ 

οἳ ναί» απρο]οί, Απ πο ποηῦ τοπ ιο 
γί]αρος {θασμίηρ.. 

Απάᾶ Πο σα]]οὰ {ο ᾖνπι ιο ἰπνοίτο, απά Όεραη 
ἵο ϱοπᾶ οπι {ον Ίππο ὮΥ νο; απᾶ οαγο 
Άνθη Ῥοπον 97ο» 11ο ππο]οαη βρ]τ]δ; απιᾶ οοπι- 

πιαπᾶθά Ίλπθια ἐμαῦ λογ β]οτ]ά {κο ποῦ]ή πο {0Υ 

ἴλοῦὗ" ]ο11ΠπΟΥ, οχοορύ α. 5ἰα ο]; πο Ῥαρ, πο 
Ῥνθαί, πο ΠΙΟΠΘΥ 1π {μοίν οἰτά]ο; Ῥαΐ Ῥο ρἶιοά 

Ἠη{Ἡ δαπάα]δ; απά ποί Ῥπό οἩ {πο οοαΐ, Απᾶ 

Ἱο βαἱᾷ {ο ἴἶναπι, Ἴογογον 7ο οπίου Ιπίο α 

Ἰοπβο, Ἴλανο τοπιαῖπ, Οἱ] το ἁερανί {οτι Εῑαί 

Ῥ]ασθ, Απά π]ουγον Αα] ποῦ τοσοῖγο γοιι, 

που Ἠσαυ γοι, ἩἨοη 7ο ἀορατί Ίηοποο, 5α]κο οἱ 

Ειο ἀπδύ ππάον» γοα» {9οὐ, {ο α ἰθ5ΠοΠΥ {ο 

Ώιοὴ, Τη] 1 εαΥ το τοι, 1δ πι] Ὦο πιονο 

ἰο]ογαρίο {ου Θοᾷοια οἳ (οπιοιταἩ Ἱπ {ιο ἆαγ 
οὗ ἠαάρπιθηί, ἵνα {ου Παΐ οἵγψ. Απά {1ογ πού 
ου{ξ απᾶ Ῥυθασ]ιαᾷ ]αῦ πιου επου]ᾷ γορθπί. Απᾶ 
Έιου οαξέ οτπῦ ΠΠΑΠΥ 49ΠΙοΠΒ, απά αποἰπίσς ση] ί]ι 

οἱ] πιαΙΥ ἐ]ιαῦ ποιο βἰοῖ, απᾶ Ἱοσ]οᾷ έλετο. 

Δπᾶ Ἰάπο Ἡοτοὰ Ἰδατᾶ ο) ἠύπυ (ου. Πϊς 

Ώ8ΙηΟ Ἰιωά Ῥοσσπιθ Ιποπη), απἆ Ίο ραίᾖ, ζοἶτ 

Όιο Ίπιπιθιβοῦ Πα 11δοη Ώοπι ο ᾖθαί, απᾶ 

Ἠιογοίοιο αη]ο]ἩίΥ ποχ]ς αἲο αοτο ἵπ Ἠήπι, 
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Οπου σαϊς, Τὸ 15 Ἠ]]α. Απᾶ οὗἶοις ραΐᾷ, Τὸ 

Ἰδ α Ῥτορλεί, ".5 9186 οἳ ἴμο Ῥτορ]οίς. Ῥιιῦ 

Ἠοη Ποτοά Ἰθανά οἱ ἠύπι, Ἰο και, μις 

ἵδ «φομ Ὑποπ 1 Ῥοποαάσά; Ίιο Ἰιαι τίδοι 

{:οπι {ο ἀοαά. Ίου Ἠσνοά Ἰήπιδο]ῇ ηαά βοπύ 

{ον{]ι, απά ἸΙαϊᾷ ]ο]ά οἳ σοἶπ, απ Ῥοιυπᾶ Ἰΐπι 

Ἱπ ἴλο Ῥηίδοι {ον ἴπο βακο οἳ Πονοάίας, 115 

Ῥνού]μου ΡΜΗ1ρ5 σγ[ο; [ου Ίο Ἰμαὰ πιανγ]οί Ίου. 

Ῥου ἆο]μ Ἰας βαϊᾷ {ο Ἠονοά, Τ ἶ5 ποῦ Ἱα(αἱ 

{οΥ μου το Ίανο {ιγ Ὀνούμοι”ς αν1{ο. Θο Ἡονοθίας 
Ἰαά α στιάσο ασαϊηδί Ἠΐ11, απά Ἱνοπ]ά Ίνασο 

Κι]οά Ἠῖπας απά γοῦ σοι] ποῦ: {ον Πονοά 

{σανοᾷ ον, που ης {αί Ίο γγας α Ίδί παπά 

1οΙΥ πια, απά ο,βοινοςί Πάπα; απά ου. Ίιο 

σαν ᾖ1π, 1ο ἀἷᾷ Ἱπαςγ Ἠήπος απιά Ίνοαν Ί1α 

Απά α οοπγοπἰοπ6 ἄαγ Ἰανίπο οο]ηο, 

Ἠ που Ἠονοά ο Ἠΐ5 Εἱγ{]ι-ἆαγ πιαζο α 5Ἴρρον {ου 
Ἠ]5 1ονᾷ5, απ οοπηππαπ(ους, απ ιο ομ]ος πο 

οἳ σαμ]σο; αμ νου μο ἁαπσ]ιίου οἱ ἴᾖιο βαµ1ο 

ΠΠογοβίαδ οὔπο η, απ ἆπποσ, απᾶ ρ]οαδοά 

Ἠονοῦ, απᾶ ἴοβο πο 1οο]ποῦ πι 1 αὖ 

ἰωβρία, ιο Ίππο εαϊά {ο ἴμο ζαπηδο], Αδὶς 1ηο 

Ἰ]αίονον οι πΠί, απ Ι. νΠ οἶνο 1 {ο 
Ώποο, ονοη {ο Ί]ιο ια οἳ 11 ἸΙπσάοι. Απ 

Ἱο ΑΊνοίο {ο Ίου, Ἰαίονου οι. ια] αξίς 

Ίηο, 1 ση] οἶνο {4 {ο Ίοο, οΥοη {ο Ἱα][ οὗ αγ 

Ἰποᾶοπι. Απά 5ο Ἰνοπί οτί, απιά βαἱᾷ Το Ίου 

Ἰποίμον, μα μα] Τ αἲικ. Απά 5ο δαίς, Τ]ο 

Ίου οἱ ἆ ο ο ΤΗΙΠΙΟΥΕΕΥ, Απ 51ο οΚ11Ο 1π 

Πηπιοθ]α{οἱγ η Ἱναδίο {ο ο πο, απά ασ]ος, 

καγίπο, 1 Ὁ] ναί οι γγοι]άδύ οἴνο πιο [ου{]ι- 

γη οἳ ο Ῥίαίίου, ιο ος οἱ ἆο]ιη ιο ἨήήΊογ ρα», 

Απά ἴμο πο Ίνα οχοσο(Ιπο]γ Β011Υ, {οἱ οἨ 

αοσοοιιῇ ο 5 οαὔ]ις, ας. οἱ μοβο Ίν]ιο οσο 

ψ πι οὐ {αρίο, ο ποτ] πο γο]οοῦ Ίου. 
Λπά ἸπιοθϊπίοιΥ ιο Ἰίπο βοπῦ οηο οἱ Ἠἱ8 

οπαγς, απ. οοιημιαιιά ο 115 Ἰχους {ο Ῥο Ὀνοισ]ιί; 

οπᾷ Ίο Ινομῦ απά Ῥομσαάος Ἠήα 1π (ο ΡΙΡΟΗ; 

απά Ῥνοισ]ιή ης σας ο α ρ]αίίου, απά οαγο 16 

{ο [ο ἆαπξο]; απά ἴ]νο ἆαμιδοί σανο 16 {ο Ίου 
Ἠοίμον.  Απά γιοι. 15. ἀἱροῖρίος Ἱσανά οἱ 1, 

Ώιογ οαπιο αι {οοῖς πρ Μἱ5 οοΥρ»ο, απ ]αϊ 1 11 

εν ἴο1η). 

Απά νο αροδί]ος σαπιο {οσοίμοι {ο ὀομᾳ5, απά 

1ο]ά Ἰήπαι αἲ]. Ἠήηος, Ρο υιού 16Υ Ἱιαά ἀοπο, 

απά Ὑ]αῦ Ί1ογ Ἰας αποἩί. Απ Πο ραῖᾷ ἴο 

5ο), «κο οπο οἳ ἐο αποίσπὲ ρυορ]οίς.” 

Όποια, Όοιπο γο γοπγβοίνοῦ αρατί {πο α. 4οβονί 
Ῥίασο, απ τορί α Πίο αν]]]ο: {ου ἴμοις Ἱγουο 

ΙΙΠΥ οοιηῖπο απά οοἶπο, απά ἴμογ Παά 1ο 1ο]- 

βιιο ποί 6ΥΟΠ {ο ομ0. Απ ον ἀορανίοὰ Ἱπίο 

ο ἀοβονῦ Ῥίασο Ὦγ ἴἶνο οπἱρ ῬεϊναίοΙγ. Απ {ο 

εγποιυᾶς 531 Ίλοῦι σοίπο 4ΊΝΑΥ, απ ΠΙΑΠΥ Ίπποι 
Είπα, απᾶ τα. {μ1ιος ὮΥ ]απς {οι αἲ] ο οἰίίορ, 

απά οπ{νοπό μοιῃ απά οαπ1ο ᾖοσούμον {ο ΗΐΠι. 

Απά ἆοδ15 οομίπο {ογ{μ, δαν α οτουῦ Ρο, 

απά να ππουοά πι οοπιραβεδίοη {ονανάς 

Ίμθιῃ, Ῥοσατιδο ΤΠ6Υ Ἴνουο Ίο βἱοορ Ἱανίπο πο 
5μορμονά: απ ο Ῥοσαυ {ο ἴσασ]ι πο ΙΠΑΠΥ 

ήπος. 
Μΐς ἀΙδοίρ]οῦ οαπιο {ο Ἠ1πα, απ εαἷᾶ, Ἐμιαςδ ἵδα 

ᾖοδονί Ῥ]ασο, απά πο’ ΠΙΙοΙ {πιο Λαδ Ραδδες ; 
ϱοπά ἴποιι αν/αΥ, ἰαῦ 1ο ΠΙιαΥ 6ο Ππίο Ίο 

π)γοππάῖπο οοιπγ απά νί]]ασος, απά ΌῬιγ 

Ώοιηβο]νος Ίοανςσδ: {09 11οΥ Ίανο ποἰμίπο {ο 

οαἱ.. Ῥιή ιο απβινογοᾷ αα καῑᾷ {ο {ια, ἄἶνο 
γο οι εοπιο(μῖπα ἴο οα0. Απά ἴογ 54Υ ἴο 

Ἠήα, Ε1] νο 5ο απά διιγ νο λαπάνοά ΡοηΥ- 

Ἀονίῃ οἩ Ίοανοςδ, απά οἶνο ἴἼοπι ἐλαί ἴο σα Ὦ 
Τριξ Ἱιο βαϊδ]ι {ο (μοι, Το” ΙΠΔΠΥ Ἰσαγο μαγο ὃ 

γοῦ ϐ0 απ 5οο. Απ νου ιο Ἰκηον;, Π11οΥ 

εαΥ 1ο Πΐπι, Γ1νο, απ Όντο Πβμορ. Ἆπα Πο σοιι- 
πια ος {ιο Το 1ηα]ο α11 γοο]ῖπο νγ οομιραπίοβ 

Ομ ἴιο ο)οοη οΥ158. λπά πο Ίαγ ἆονη ἵἨ 
βήτιανος, Ὦν. Ἰµπάνοάςς, απά Ὦ}γ Πο. Απά 

Ίο Ίο ας άκου Ίο ᾖνο 1οβΥοῦ απιά ἴ]ιο ἔννο 

ᾖμ]ιος, Ἡο ]οο]κοά τρ {ο Ἠσανομ, αι Ὦ]οδδος, απ 
Ῥνο]κο 1ο Ίοανος, απᾶ σανο (οι {ο μὴς. ἀῑδαι- 

Ρίο {ο βοῦ Ἰοΐογο ἴοιι; απιᾶ ἴμο {νο βρ]ιορ Ίο 
ἑπνιάοά ἰο ἐλοπι αἩ. Απά ιο αἲ αία, απᾶ 

Ἠογο βαὐίδῃοςα. Απ ἴμογ ἴοοἷκ τρ ἐνο]να Ρας- 
Κκοίς [11 οὗ ἴιο {ασπιουῖς απά οἱ ιο ᾖῄδ]ιορ.. Ανα 

ἤιοδο, Ίν]ο αἷο ο{ ἴ]ιο Ίοανοδ, Ίνουο {νο λοιιραπᾶ 
ΊἼοῦ. Απ ἰπποςια{ο]Υ Ίο οομβ(αἶιος 15 ἀῑσοῖ- 

Ρο {ο οπίου Ἰπίο ο 5Η1Ρ, απά ϱο Ῥο[ογο ΠΙΠ1 {ο 

ἴιο οἴμαον εἰάο {ουνανάς Μοβικαίζα, ]η]ο Ίο εουί 

αγναΥ ιο ονονά. 
Οπου], Ίο ἀαραγίος Πίο [ο μιουίαία {ο Ῥναγ. 

ιά ονοπίπς Ἰανίης οο1ο, 1ο β]ή) αρ 11 ιο 

η δύ οἱ ο 5οα, απά Ίο αἶοπο οἩ ἐο Ἰαπά. Απα 

Ἱο βαν ποια Ἱαναββσοά 1π τουνίπος Του ο γά 

Ίνας ασαἰπθί ἔ]ιοια: απᾶ αροιί νο {οις{] γγαἰσ]ι 
οἱ ἴ]ιο πἰο]η{, Ίο οομιοί {ονανάρ νου, Ὑ]]κ ο 
ος. νο σα, απά οι] Ίασο ραβδοά Ὦγ ον, 

Ῥιἡ νο. ου σαν Επ Ἰναἠκίπς οἨ. {ο βοα, 

Απά 1ο ιο αγ γγαξ πο {αν αροηύ, ὃ 

Απᾶ ποπ ο ας 6 Ικηήμασς « 

52 

δή: 

41 

42 

48 
44 

4 

49 



120 ΤΗ ἄΟΡΡΕΤ ΛΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΜΑἨΚ. 

απᾶ α ργοαῦ ουοπᾷ {οἱιογοᾶ Ίῆπι, απᾶά ριοβθεᾷ 
ου Πΐπι, 

25  Απά α οργἰα]π Ποπιαῦ, ΠΠο Ἰιαᾶ Ἰαά ἃπ 

26 Ίββιο οἳ Ὀ]οοά ἐποῖνο γ6αῖ5, απά ]ιαᾶ εα[ευοᾶ 

πιαςὮ. Ίοπη πιαηΥγ Ῥ]γδίοίαπΕ, απᾶ Ἰναά βρεπύ αἲϊ 
ἴλαῦ οἷιο Ἰαᾶ, απά παδ ποῦ αὖ αἲ] Ῥοποβίοᾶ, 

2 Ὀαί ταί]ιου σ16Ἱ’ 1Ο159, Ἱανγίης Ίιοατά οἳ ὄεδαβ, 

0.116 1π ο ογοπᾶά ΤῬομϊπᾶ, απᾶ ἰοπο]θᾶ: 118 

26 ραμπιοπί: {ον βἶιο βαἷᾷ, 1 Τ πιαγ Ῥαύ {οπο]ι 

29 Ἰς ραυπιθηῦ, Τ οἸα]] το Ἰσα]σά, Απᾶ ἴπαπιθ- 

ἀϊα[ε]γ ο {οιπίαῖη οἳ ου. Ῥ]ουά πας ἁτίοά 

πρ; απᾶ 8ο {6ἱ6 ἵπ Ίου Ῥοᾶγ ναί εἶιθ πας 

50 Ἰιοα]οᾷ οἱ {ιό Ῥίαριο. Απά Ιπιαρᾶ]αίθΙγ, ο οδβ 
Ἰσιοπίηρ {π Ιήπιβο]{ λαῦ ο Ῥοΐοι ]αᾶ ροπθ 

ουῦ οἳ Ἠϊπι, ἰαυποᾶ τουπᾷ Ἱη ο οτοπᾶ, απ 

8] ραῖᾶ, Ίο ἰοιο]ιοᾶ πιγ ϱατπιοπίς Απᾶ 118 ἅῑς- 
οἱρ]οθ βαϊᾷ {ο Ἰήπι, Του οεςί ο οτοπᾶ ργος5- 
Ἰησ οἩ μορ, απᾶ βαγαβί ἴμοι, ο ἰοιολιοᾶ 

8 πιο Απᾶ Ἡο πας Ἰοο]άηρ τουπᾷ {ο 56ο ηθυ 

95 πνἩο Ἰιαᾶ ἄοπο Εβδ. ἜΒτπί Όιο ποιηση [δατίηρ 

οπᾶ τοπιρήτρ, Ἱκποπίπρ πλαῦ Ἰιαᾶ Ώσοη ἆομο 

ἳο Ἠςυ, 68Π1θ απᾶ {611 ἆοπη ἸὈοίονο Ἰήπι, απᾶ 

84 ἰοἱά Πΐπι αἲ νο ἰπἩ. Απᾶ Ίο παϊά {ο Ἰου, 

Ῥαπιρβίαυ, 1 {0 Ἱαία Ποα]θά {ιθοθ; ϱο {π 

ὃὔ Ῥ08οθ Ἀπᾶ Ῥο πο] οἩ γ Ῥ]αριο, ΠΙ]ο 

Ἡο πναβ βὐΠ] βροαΚίηρ, Ίου 68ΠΙΘ 5οπιο Ώοπι 

λα ᾖοισε οἳ ἴλο τηἷαν οἳ ἴμο 6ΥΠάΡΟΡΙΟ, {ιο 

ραἱᾷ, ΤΗ ἀαιιο]ηίου 15 ἆσκά; νἩγ ποπρ]θδῦ 
56 οι πο Ίθασ]θς αΠΥγ {αγίου Ῥπί αξ 8οοη 

5 ᾖσβιβ Ὠθαγά ο ποτά Πιαί παρ βΏοίεῃ, 16 

51 {ο ἴιο τη]ον οἳ πο ϱγπαρορπθ, Έσαυ ποῦ, 

οπΙΥ Ἰοἱϊονο. Απά Ίιο βιΠογοᾶ πιο οἩθ 30 {ο]- 

1οπ Ἠΐπι οχοθρί Ῥοΐθι, απᾶ ᾖαμσβ, απᾷ ὦο]μπ 

ὃδ Ὠιο Ῥγοίμπον οἳ ᾖαπιθ. Απά Ἰθ οοπιοῦ {ο Ίο 

Ίουιςο οἳ {ο χπ]θυ οἳ {1ο βΥπαρορπο, απᾶ βθοί] 

ο. ππιπ]ό, "απά Ἴοβο πο Ἱορύ απᾶ παϊ]οᾶ 
ΠΙΟΝ. Απᾶ πλοη Ίο οπηθ ἸἨ, Ὦο βα1 61 {ο ᾖ]οιη, 

ὙΤΊγ ἆο ο ππα]ζο α ὑππαπ]{, απά γαρ Ἱ ἴῑο ομ/]ά 

8 πού ἆραᾶ, Ὀπό β]οεροίῃ. Απᾶ αγ Ιαπρ]ιοᾶ 

αὖ Ἠϊπ, Ῥταὸ π]ηου Ἡο παᾶ ραῦ ποπ αἰ] οτί, 

Ίο {α]κοίι ιο {16 απᾶ ιο πποῄιον οἱ 11ο 

0114, απά {λος ση Ἰήπι, απᾶ οπύονοί] ἵπ 

πηθυο ο ο]η]άᾶ πας Ἰγίηρ. Απά ο {οοῖς 1ο 

ομ]]ά ὮΥ ιο Ἰαπᾶ, απᾶ δα1ν {ο Ίαυ, Τα] ]χα- 
ουπῖ; ίσοι 18, ροΐπο ἱπίογρτοίθᾶ, Ώαπιθο] (1 δαγ 

43 Το λος), χπο. Απά πιπιθᾷίαίδΙγ Ίο ἀαπιςοὶ 
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γ08θ6, απᾶ πα]κοᾶ αροαΐ, {ου 816 Ίνας ἴπεοινο 

76αΥΑ οἷά. Απά ιθγ Ὑθδιθ ϱ1θαΏΥ αδἰοπὶς]οᾶ. 

Απᾶ 9 οἹλατρθᾶ επι ϱ]οῖΙγ Ίαί πο οπθ 

βμοπ]ᾶ ἆποιυ 16; απᾶ οοππηαηπάθεά {λαί β0116- 

Ῥμϊηρ Ααλοιν]ᾶ Ὦο ρἴτονπ ου {ο θαῦ, 

.ΥΙ.--ΑΝΡ Ἡθ πεηῦ οπύ Π]οπι 1λθησς, απᾶ οΆπιθ 

Πίο Ἠϊδ οπΏω οοππΥ; απᾶ Πὶ5 ἀἱβοῖριος {ο]]οπ 
Ἠϊπ. Απά ἴπο βαρραίῃ Πανίπρ οΌπιθ, Ἡθ Ῥοσαη. 

{ο Ίθασ] 1η 1ηθ ΒΥΠΔΡΟΡΊΘ; απᾶ ΠΙΑηΥ Ἰθασῖηρ 

Λίπι, Ὑθιο αβίοπὶρ]ιθά, απἆ ααἷᾶ, Έτοιι π]θηοθ 
ἨαζἩ μς ιαπ Ἴοςο προς  απά ππαί ψὶβάοτα 

6, γλ]ο]ι 15 οἶνοη {ο Ἰπα, πα οΥοη 5161ι 

πησλίγ Ἱποι]ςθ αἲθ υτουρ]Ώή ὮΥ Ἠϊς Παπᾶςἳ 15 

ποῦ {μία {19 οατρουίθυ, {1θ 8οη οἱ Ματ, {ζε 

Ῥγοί]αν οἳ ᾖαπιθς, απᾶ 690565, απᾷ οτπᾶας, απά 

Οἴπαοι  απᾶ 416 ποῦ 19 αἰδίθυςρ Ίθγο πΙίῃ ας τῇ 
Απά πε Ἰαά α ἀήποπίψ αξ {ο Ἰπα. ἘῬπό 
{6818 οαὶᾷ {ο {λοπι, Α. Ῥτορ]οῦ ἶ5 ποῦ πι]λοιὺ 
Ὥοπος, οχοορῦ {η 145 οπΏη οοιπγ, απά απποπο 

μ15 οπη Ιπάνθᾶ, απᾷ ἵπ ή οὗ. Ποιβθ. Απᾶ 

Ἱο οοι]ᾶ ἄο πο πρ] που] {Ἠθτο, οχοορῦ 

Ἠιαί Ίο Ἰαἱᾷ 118 Ἱαπάς οἩ α {6π Εἰοὶς 6ΥΡΟΠ», 
απά Ἠθα]θᾶ ἔλεπι. Απᾶ 19 ποπάειθᾶ οἩ ασοουπύ 

οἳ αν πηρομοί, Απά Ἡθ ποπ τοππά το 
γ1]]αρος ἰθασ]ίηρ. 

Απά Ἡθ οα]]θά ἔο ἠίπιυ ιο ππα]το, απᾶ Ώδρατ 
{ο βοπᾶ Ίπθιι {οτί Ίππο ὮΥ ἴπο; απᾷ ρ8ᾳγΥο 

ἴνοιι Ῥοπαυ ου6ς Ώιο πποῖθαα δρῖχ168; απά ο0π- 

πιαπᾶθά ἐἶνοπι λαῦ 11ΟΥ ε]οα]ά ἰαΐζο ποἰμῖηρ {ου 

λεν ]ου1π6Υ, οχοθρύ α. ϱἴαβ οπ]σ; πο αρ, πο 

Ῥτοαᾶ, πο ΠΠΟΠΘΥ ἵπ ποῖν ρᾳἶγά]ο; πό Ὦο β]ιοᾶ 

πι δαπάαἰς; απᾶ ποῖ ραύ οἩη πο οοαῦ. Απᾶ 

Ἰθ βαϊᾶᾷ {ο Ίπαπι, Ἰ/Ποιοτου Το οπίος Ιπίο α 

ποτφθ, {θιο τοπαῖἩ, 11] το ἄερανὸ ἔνοπι ναί 

Ρίασθ. Απά πῃοσνου 5Ώς]] ποῦ χοοεῖνο οι, 
ΠΟΥ σαν οι, πμοηυ 7ο ἀορανή {οποο, βηα]ο οῇ 

Ώιο ἆιβῦ απᾶθ; ος {96ύ, {ογ α ἴΘ8πΙΟΠΥ 1ο 

ἴιοπι.. Ἔταιγ Ἱ 6αγ ἴο του, 1ἡ πΙ] Ὦο πιοχο 

{ο]θταβ]ο {ου Βοᾶσοπι οἳ οπιοιγαἩ ἵπ {πο ἄαγ 
οἱ ἠαᾶρπιθηί, ἴπαν {ου λαί οἵοσ. Απά {16γ ποηῦ 
οαῦ απᾶ ριθασ]ιθᾶ λαῦ πιο Εοπ]ᾶ τορθηί. Απά 
Ώιδυ οαδύ οαῦ ΠΙΑΏΥ ἀθπιοτβ, απᾶ αποϊηίεα (η 

οἳ] πιαΏΥ λαί πγογθ βἰοῖς, απά Ἠοα]οά ἐλοτι. 
Απᾶ Ἰάπρ Ἡετοᾶ Ἰθανᾶ ο) πι (ἴο 8 

ὭθΙΗΘ Ἰαᾶ Όουοσπιθ Κποπη), απᾶ ο ραἱᾶ, σο]ιπ 

νο Ίπππιογδος Παβία τίδον Ώοπι {11ο ἆθαά, απά 

ἠιθγοίοιο πήςθΗΙΣ ποτ] 410 αοἩγο ἵπ Πάπι, 
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16 ΟίπειΒ σαΐᾶ, Τί 15 Ἠ]]αὰ.. Απᾶ οὔμοις εαἰᾷ, 14 

16 ἵδ α Ῥτορ]λθί, "8 οπθ οἳ {πο Ῥτορ]οί. Ἐπί 

πλου ὩἩοτοᾷ Ἠοανά οἳ ᾖἠίπι Ίο πα, Της 
Ἰδ ἆομα π]οπ ΤΙ ἸῬομεαᾶοά; Ίο Ἱαι τίδοι 

11 {ποπι {16 ἀθαᾶ. Έον Ἠστοά Ἰήπιβο]ί Ἰαά βοπῦ 
{ονύ]ι, απᾶ ]αἱᾷ Ποιά οἳ ὁοἶα, απᾶ Ῥουπά Ἠϊπι 

ἵπ πο Ῥιΐδοη {0Υ ἴιο βαίκο οἳ Ἠογοβῖας, 115 

Ῥνούμεν ΡΙΗΙΗΡΤ πιο; {ου Ίο Ἰαᾶ πιαννῖοά Ίιου. 
15 Έον ὅο]μπ Ἰαά βαϊά {ο ἨΠονοά, Τί 15 ποί Ιαν] 

19 {ον ἴμορ {ο Ἠανο Τ1γ νοἴ]ιον”ς πο. Φο Ἠσογοθίας 

παά α ϱγιᾷσο ασαϊηδί 11π, απά πνοι]ᾷ Ίαπο 

20 Ἰκ]οί Ἠΐπι; απᾶ γοῦ οοπ]ά ποῦ: {ου Πονοα 

{οατοᾷ οοἱη, ἸκπονΙπρ λαῦ 6 παδ α. Ίπδί απά 

ἨοίΥ πιαἩ, απά ομβογγοά Ἠϊπι; απά οι ο 

Ἰοαγά Ἠ]πι, ο αἷᾷ 1παἩΥ ᾖήπος απ Ίοαγᾶ Ίΐνη 

21 αἸαᾶϊγ. Απάᾶ α οοπνοπὶαπύ ἄαγ Ἰαγίης οοππο, 

Ἠποη Ἠονοά οἩ Ἠ]8 Ὀϊνίμ-άαγ ππαᾶο α 5πρρον {ο 
115 Ἰογάς, απἆ οοπΙπιαπᾷοΥΒ, απᾶ Ίο ομίοῦ Ίπποι 

22 ο{ α]]οο; αιᾷ Ἠγλθη ιο ἀαισ]ίοι ος ἴῑο β4Π1ο 

Ἠογοβίαβ ο8Π1Ο 1π, απᾷ ἆαποσα, απᾶ ρ]οαβοᾷ 

Ἠονοά, απ {λος πο τοσ]ποᾷ αι Ἰήπι αὖ 

ἰαρ]ς, ἴ]ο Ἰκΐησ ϱραϊᾷ {ο ἴλμο ᾖαιηδοί, Λες πιο 

Ἰναίονον ἴμοι πΠί, απά Τ αν] οἶνο 4 ἴο 
25 μθο, ονοπ {ο 11ο Ἰα] οἳ ΠΙΥ Ἱάπσάοπι. «Απ 

Ἱο ΒΥΥοΥο {ο Ίου, Ἰλαίονον οι ας αξίς 

πιο, 1 πΙΠ οἶγο 1έ ο μου, οσοι {ο Ίνα]; οἱ ΤΗΥ 

24. Ἰαποᾶοπι. Άπά 5ο πνοπύ οπ{, απιᾷ βα1ᾷ {ο Ίου 

ππούμον, ιαῦ δα] Τ αξιςτ Απ δ]ο βαῖᾶ, Τ]ο 

25 Ἰοαά οἳ ἆομπ ο ΤΠΙΙΟΥΡΕΝ. «Απ οἳο σαπιο ἵπ 

πηπιος1α{ο]γ αν Ἰαδίο {ο ἴμο Ἰ1ο, απ αρ]κοᾷ, 

5αγΊπο, ΙΤ η] ἴαί ολοι πγοπ]άρὺ οἶνο το {ου 1]- 
ΜΠ, οἳ α Ρ]αδίου, ιο ποσά οἳ ο] {ο Ἠηπιουβου, 

26 Απά {ιο Ἰᾳπς Ἴναδ οκεοοΙπσΙγ 8011Υ, οί 0 

αοοοιηῦ οἱ 5 οαὔ]μς, απ οἱ {οςδο πο τοσο. 

γι Ἠϊπι αὖ {αρ]ο, η ποπ] πού το]οοῦ Ίου, 

21 Απά ἹππισβίαίοΙγ {ο Ἰάπσ βοπῦ οπο οὗ 18 

συατᾷ, απᾶ οοππαπᾷοά Μ45 Ἠοσά {ο Ῥο Ὀγοισ]ί; 

απά ο πγοπῦ απά Ῥο]οαςος πι ἵπ Όμο ΡΙΡΟΗ” 
3δ απᾷ Ῥνοιολμύ 118 Ἰοαά ο, ο Ρ]αΐΐου, απᾶ σατο 16 

{ο ἴ]ο «αιηβο]; απ ἴλο ᾖαπιδοὶ ραγο 1{ ἴο Ίιου 

29 πιοῖλον. Απά Ὑλοι 5 ἀἰδοῖρίος Ἱοστά ο τἩ, 
ΏιοΥ οὔπ1ο απά {οο]ς πρ Ἠ15 οο1ρβο, απά ]α1ά 16 ἵπ 

ο, ἴοιπῦ. 

90 Απά ἴ]ο αροδί]ος σαπιο {οσοί]ον {ο ὁσδιβ, απά 

τοιά Ηπι αἲ] οήπσς, Ῥοί]ι πνπαῦ 11ου Ἰπᾷ ἆοπο, 

δἱ απά πνλαί ο Ἠαά ἰαπο]Ἡῦ. Απά Ίο ραῖᾷ Ίο 

5 ο), “κο οµο οἱ {ιο αποίοπὲ Ῥτορ]ιοίβ.” 

Ώποπι, Όοπ1θ ΥΟ γοιβο]γοδ αρατί Πίο α 4εδοτῦ 

Ῥ]ασθ, απᾶ τοςῦ α Πίί]ο πν]]]ο: {ου ἴλμοιο Ύοιο 

ΙΙΔΏΥ οοπηῖπο απά ϱοἶπο, απ αγ Ἠαά πο 1]οἱ- 
8109 ποῦ ΟΥΟΠ ο οαἳ. Απάᾶ {Π6γ ἀθρατίοὰ Ἱπίο 82 

ϱ, ἀοδονγί Ῥ]ασοο ὮΥ ιο ομἱρ ρτϊγαίοΙγ. Απά έἔλο 98 

ογοιυᾷς 881 {ἶοπι σοΐηο αγαγ, απά ΠΙΑΠΥ ΙΟΥ 
Επι, απά Τατ [μου ὮΥ Ιαμά Γνοπι α]] ἴ]ιο οἵῇ6ς, 

απᾶά οπνοπῦ ]οπι απ οαπ1ο {οσοί]ον {ο 111, 

Απά ἆοδας οοπίης {ορήι, 5. α σγοαῦ ο.οἵ, δ4 

απᾶ να ππονθί πι οοπιραβεῖοη {οναγάς 
Ἴοπι, ὮΏοο81Ι6Ο ΠΟΥ ογΟ 1ο εἶιοορ Ἱιανίηο πο 

5Ἱορμονά: απ Ίο Ώθοαῃ ἴο ἴσασλμ ἴλοπι πΙάΠΥ 

Ώμπρς. Απά Ὢ]οι ἴμο ἆαγ Ίναβ ποὺ {αγ εροηΐ, 90 
18 (βοῖρίος οαπιθ {ο Ιή1η, απᾶ ραῖᾶ, ΤΗἱ8 18 α 

ἀοβογίύ Ῥ]ασο, απ πο 11οἩ ππο Λα ραδθες ; 

βοπά Όπθιη αγΓαΥ, ιαῦ {1ο ΠιαΥ ϱο ΙΠίο ἴιο 96 
ϱιγοππόΊπο οοππΥ απά νί]]αροδ, απᾶ Ῥαγ 

Ώοιηβοίγο Ίοανοδ: 10Υ Ὅμογ Ίανο ποἰμίπρ Το 

οαῦ. Ἑιή Ίο πΠΡΥΟΓο αρ 5αὶᾷ {ο ἔἶοιι, ἀἴγο 857 
Υο οι κοπιολῖπα ἵο οαῦ. Απά 6γ 5αΥ ἴο 

Ἰπι, θπα] νο οο απά Ῥάγ Όνο Παπάτοᾷ ῬοπΥ- 

ποτ] ο Ίοανος, απᾶ οἶνο οι ἐλαί ἴο οαῦ ὃ 

Ῥαή Ίο ρα]ι {ο οι, Πο 1ΠΑΠΥ Ίοαβγο Ἠαγο 8 

γο7 ϱ0 απά 8σο. Απᾶ Ὑ]ιοὰ {λογ 1ου’, ἴπογ 

βαΥ ἴο Πΐπι, νο, απᾶ Όπνο ᾖβ]μος, «Απ Ίιο σοπι- 99 
πιαπάοᾷ οι {ο ππα]κο α]] 1οο]ῖπο ὮΥ οοιπραπῖοΒ 

οἩ. ο ϱ7ο0η ο118. Απά Πιο Ία ἄονπ ἵηπ 40 
βᾳπαγο8, ὮΥ Παπόνσοςδ, απά ὮΥ Ἠ[ής. Απά 41 
ΝΊοἨ. Ίιο μας ἴα]κοα ο Ίνο Ίοαγος απιά ἴ]ιο Όνγο 

ἤρ]ος, Ίο Ἰοο]κοἆ πρ {ο ΠοβΥοἩ, απ Ῥ]οβδοᾶ, απᾶ 

Ῥχο]κο ἶιο Ίοανας, απᾶ οατο οι {ο Ἠϊς ἀδοι- 

Ρίος {ο 5οὐ Ῥοΐουνο Ίλοπι; απᾶ ἴιο (νο ᾖρ]ιος Ίο 
αἰνιάσα {ο ἐλεπι εοἩ. Απᾶ νου αἲἱ αἴο, αμᾷ 49 

πγογο βαδδῃβοᾶ. Απ ἴΠμογ ἰοοῖς τρ .πο]νο Όαβ- 48 

Ἰκοίς {11 οἱ ιο {απσπιοηῖ5 απιᾷ οἱ ο Πε]ο». Αιιᾶ 44 

ἤιοβο, Ίν]ιο αἲο οἱ {ο Ίοανοβ, Ίουο Πνο Ώιοιραπᾶ 

πιοῃ.. Απά ἀππιοβια{ο]Υ Ίο οοης(γαἶπος 15 ἀδοί- 4ὔ 

Ρἱο5 {ο οπίου 1π/ο ἴ]ο 5Πἱρ, απά ϱο Ῥο[ονο 1ήΠ {ο 

ἔιο οἵ]ιοι ἰέα {οιανάς Ῥούλμεαῖσα, Ἰν]ή]ο Ίο 6οπῦ 

αΝΑΥ Όιο ονοιά. Απά που Ἰο 1] ἀἱβηίεροί 46 

Όποια, 11ο ἀορατίοᾶ Ἰπίο ο πποπη{αίπ {ο Ῥναγ. 

Απά ονοπῖπο Ἠάνίπο ο01ΠΟ, ὕπο ΒΠΝΡ Ίναβ 1 ἴμμο 4Ί 

η] δὺ οἱ {ο 5οᾳα, απά Ἰο 41ΟΠΟ ΟΠ Ίο ]απά. Απ 45 
Ίιο 6ασν ισπ Ἰαγαβδοά 1 τονῖηας {ο Όλο ππὰ 

Ίναδ αθαἱηςί ἔλοπι: απ αροιῦ ιο {οτι {1 γγαίο] 

οἱ ἐἶιο π]ο]νό Ίο οοπιοῦἩ {ου/ανάς {]οιι, πια] πρ 

ΟΠ. Ίο σα, αά γγοτ]ά Ίανο Ῥαβεοᾷ Ὦν έλοι, 
Ῥιϐ ου. {Ίου δα’ Ἠίπι Ἰγαλ]ίπσ οπ {1ο δοα, 49 



οι 

ΤΠΗ ἄΟΡΡΒΗ ΛΟΟΟΗΡΙΝα ΤΟ ΜΑΠΙΚ. 

Όιογ βαρροβοᾷ 16 Ὑαδ απ αρΡρατΙδοἩ, απ {αγ 

οτ]οᾷ οι; {ον 1ου αἲἱ δαη μάπα, απά πουο {ον- 

ήβοᾶ.  Απιᾶ Ἱπιπιοβϊαίο]γ ιο εροίκο ππὶζ] ιοπι 

απιά βαἱ δι ο Ίθιη, Ίαίκο οοπχαρθο: 1{ 18 1; {σαν 

ποῦ, Απά Ίθ πνοπύ τρ Το λοπι {Πίο Ίο ϱΠήΡ; 

απά {ο ππᾶ οοαδοᾶ: απά μπογ Ίνοτο οκοθοά- 

Ίπα]γ αιπαποᾷ 1η ἴλοπιδο]γορ Ῥογοπά 1αθαβτο, 

απιά πνοπᾶογοά. Του ου ἀῑᾶ ποῦ απᾶονξίαπᾶ ὮΥ 

1ηΘ815 οἱ ιο Ίοανος, {ου ἠ]ιοίν Ίθατὗ τνας εὐηρίᾶ, 

Απ που λογ Ἱαᾷ Ῥαβςοᾷ οΥοΥ, Ἠιογ σμπιθ 

{ο {ιο Ἰαπά οἳ ἄοπποβατοί, απ ἆνοι {ο ο 

βηογο, Απά που ]ογ οαπιο οπὺ ο) ἔιο ομ1Ρ, 

ἱπηπιοβία{ο]ν ου που Πτα, απ 1η. {μνοισ]ι 

Όλο Ὑιοίο βΠΥΥΟΙΠΕ1Ησ 1οσΊοη, απ Όσσαη {ο 

ο. αροιί ο οοἱἹσ]θβ8, {1οδο πο ους δἰο]ς, 
Ί/16ΥΘ 1116Υ δαν Ίο ναδ. Απά Ἠ]μογθυου Ίο 

ομίονοἆ Ιπίο γ]Παρος, ο) οἶέ]6ς, οἱ. οοτιΏ{9Υ, ιο 

Ἰαἱᾷ ιο εἰοῖς Ίπ ιο ἰνθοίς, παπά Ῥδεοισ]ῦ. ήπι 

Όιαῦ 1ου πίσρί Ὀπό ἴοποι ἴμο {ᾖἼησο οἳ 15 

βαιπιθηό: απᾶ 8 ΠΙΑΠΥ αξ ἴοπο]οᾷ Ἠϊπι ποιο 

Ἠθα]οά, 

ΥΤΙ.---ΑπΌ ο Ῥ]μανῖδουσς, απζ 5οπ1ο οὗ ιο 

βο11ρ68, ο ας οοπ1θ Έοπι ο ογηξα]θίῃ, 3116 

{οροί]οι {ο Ἰϊπ. Απά πλου ἴ]ογ 6αὺν 6οϊπο ο 
115 ἀἰδοίρ]ορ οαΜΐπο "Ώνους αηΠι ἆοβ]ες, ἀιαί 15, 

Μη η παξλος απας, ἴπου {ουιπά {α]6: {ου 

Ώιο Ῥμαιήδοςβ, απζ αἰ] ο ὦᾖσ15, οχοορύ ἴ1ογ 

πας] Οιοῖν Παπάς π{] ιο Π5ἱ, οπὐ ποῦ, Ιο]ά πιο 

ἴλο ας οη οἳ Ίο οἰάου. Απά ᾖσι 1ο 

πιο Ίου Ί]ο Ἱπατκαί, οχοορῦ Τμογ πππισυβο 

ΊΠοΙΙΘΟΊΤΟΡ, ιο οαὐ πού. Απά μονο α10 ΤΙΑΠΥ 

οίμον προς, γη]ο]ι {1ου Ἱαγο νοσοϊνος {ο ]ιο]ᾶ, 

σιιοἷν 8 ἱπηπονξίοης ος οἱῤ5, απ ροί5, απ Όνασοη 

γοβρο]ς, απά {αρ]α-βοαΐδ. μου ἴιο Ῥματίβους 
απ βοπἶρος αρκοά 111, ΊΨΗΥ ἆο πού ἴἩγ ἀῑδεῖ- 

Ῥρίο5 Ἰνα]]ς αοοονζπρ {ο Ίο ἐναβιίίοι οἱ έιο 

ο]άονς, πό οαῦ Ὦνοας ανν απηγαβ]οῦ Ἰαπάς 2 

Απάᾶ ο απδήογοά απ δαϊᾷ {ο ἴιοι, οι αια 

1βαΐα] ΡΥΟΡΙΜΟΡΥ οοποσγηῖπα γοι, Ἰγροον{ος, 48 

16 Ἱδ οπίου, Τ]ΐς5 Ῥοορίο ἸἹοπονοῦι απο ση 

Ὠιοῖν 115, Ὀτιῦ {ιοῖν Ἱοανί 15 {αὖ ΠῬοιη 1πο, Επ, 

Ἱη γαῖπ 4ο ου τνονβΙΙρ πιο, ἱοαομίπο ο) ᾖοο- 

Ἠ1ποβ, ἴλλο εοιππαπζπομί5 οὗ παοη, Του Ί4γ- 

Ἰπο αξίᾷο {ο οοππαπάνιοηῦ οἱ (αοᾶ, Υο Ἰοιά 

Όιο ἐς 1ᾷοη οἱ ΠΟΠ, σι] αἱ ΙΠΙΠΟΥΡΙΟΠΡ οὗ 

Ροίδ απ οπρ8; απᾶ πιαηΥ οἴλαυ δπο]ι 1ο {λίηρς 

γ9 ἄο. Απά Ίο βαϊά {ο Ίἶαπι, Τι] πνο]] γο 5αῦ 
αθἰάο ἴἶο οοπιπιαπᾶπησπέ οἳ οᾶ, Ὠιαί Υο ππαΥ 

χοορ τους οπη Ἰγαβιῆοπ. Έον Ἴοβος ραἱᾶ, 

Ἠοπος {17 {91ου απιά 11γ πιοίιου; απᾶ, ἨἩο πιο 

"οπγβοίἩ {αΐ1εν οὗ πιοῖλμον, οα]] βΥαἰγ Ὦο Ῥραύ 

{ο ἀοαίῃ. Ῥτό γο ϱαγ, ΤΠ ο πιαη 5Ἱα]] 5αΥ ο Η5 

{ηχου οἱ 5 πιούμον, Βο ἐλαί ΟοτραἩ, ὑιαῦ 15 α 

ο1{1, ΡΥ π]]ο]ι έλοα πισ]{οςί Ἰανο Ῥουῦ Ῥγοβίεᾷ 

Ῥγ παο; ᾖθ ολα] ο που. Απα γο 5ου Π1πΠ πο 

1ΠΟΥΘ ο ἄο απγήπρ {ου 15 {11ου οἱ 18 

πιοίλαν; πια]πο γοῖᾷ Ίο πονά οἳ ἀοᾶ Ὦγ 
γοιν ἐαἰδοτ, πο 7ο ανο ἀομνοτοά: απᾶ 

ΠΙΑΠΥ 5ποἳ Ἠ]κο {]ήποσς ο ο. Απά Ἡ]μοη Ίθ 

λαᾷ σα]]εᾷ 1] 1ο ογοινά {ο Λέπι, ο εα1ᾷ ἐο {ποιῃ, 

σαν πηθ αἲ] ο ου, απά ππᾷσνβίαπᾶ, Τ]ουο 18 
ποίμῖης Ώοπι πζμοις {πο πιαη, πΠ]οἃ οπύετίης 

ἀπίο η, σαη ἆσβ]ο η: Ῥτὐ ο πας, πΥ]ίο] 

οοπιο οπῦ οἳ ]ήπι, αἲο μοβο Όιαῦ ἆσβ]ο το τηπτι, 
ΤΓ αἩγ οπο Ἰαι σας {ο Ἰθαι, 1ο Πΐπι σαι, 

Απά μαι Ἡο οπἰσογος Ιπίο ἔλο Ἠοιδο {1οπι ἴᾖο 

ονοιν, 5 ἀἰδοίρίας αξ]κοά Πω οοποθγπίης 1ο 

ῥαταβίο. . Απά Ίο βαϊδι {ο ποιι, Απσο Το 45ο 

ϱο νοῖᾷ οἱ απζοιρίαπα]πσ 7 ἆο γο ποῦ ρονοσῖνο, 

Ὠιαῦ πούήπς {οι πι λλοιέ, Ἰν]ήο] οοτοί]ι Ἰηΐο 

ἴμθ ΊηαΠ, 64η «6ΠΙο Ἰήπι: Όσσαπςο 16 οπἰθνοί]ῃ 

πού ἀΠίο 18 Ίμοανί, Όταῦ 1Πίο {ο βίοπιασ], απ. 

οοοί] οπέ Ἱπίο ο βἶπ]ς, οἸδαπσίτπς αἱ] ἐιο {οοί 
Απ ο βαίᾷ, Τ]αῦ πνμ]ο] οοιπθί] οιῦ οἱ ιο 

11.1, ἐλαῦ 4οβ]οίῃ ο ππαῃ.. Του Ίοπι η ΗΠ, 

οιῦ οἳ ο Ἰσανῦ, οοπιο {ον ονἵἱ ἰοιολίς, 

ατ]ίοιΊος, {ουπἱοα{1οῦς, πιπγάσῦς, ἰ]α[ί5, οονοί- 

οπδησ5ς, 1ηα]σο, ἀθοσῖΐ, Ιαδοϊνίοιβπσςς, απ ον] 
6Υ9, τονῖ]ῖπα, Ῥτϊάο, {οο]βπισδς; α]] ος ον1] 
Όήπσς οοπιο {ουδ Ίνοιι πθῖα, απά ἀθβίο ἴῑνο 

1Π8Η. 

Απιά Ίο το5ο ἴνοιι {Ἴθπσςο, απά πουῦ απΑΥ 

Ἰπίο ἴλο Ῥοχάους οἳ Ίντο απά Ζί8οι, απ οι- 

ἰονοᾷ Ἰπίο α ποπδο, απά οι] Ἱανο πο οΠο 
που {ές Ῥαΐ Ίο οοπ]ά ποί Ῥο ΠΙάάση. 

ο ΝΟΙΛα3, Φοδο Υο"πο (απσ]ίου Πας αὖ πή- 

οἶοαα αρνί, παντα οἳ Ἠήππ, απ οππιο απ {α]] 

οὐ Ἰής {οοῦ (νο Ἱγοπιαη Ὑαδ α ἄχοεῖς, α Υτο- 

Ῥ]οπίοίαμ Ὦ} παίοῦ͵) απά 51ο Ῥοδουσ]ί Ἰήπι {ο 

ϱαδύ ο ἄσπονι οπὺ οἳ ορ ἁαασ]μίο,  Ῥτῦ 

1οδι5 ραϊᾷ {ο Ἰον, Ποῦ ἴ]ο οἰΠ]άνοι Πιδί Ῥο 

Του 9 
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1Τ 

δ. ο», «1ραγος. 50), ὅ γογ]]θίῇ. 



τΗητ αοΟΡΡΠΙ ΑΟΟΟΠΡΙΝα το ΜΔΠΙ. 125 

2δ 

29 

50 

δ1 

82 

58 

βαήἱεβοᾶ; {ον 1έ 15 πού τ{ρ]έ {ο ἴα]ο ἴ]ο ομί]- 
ἆνοπ)ς Ῥνοας, απά οαξύ ἐέ {ο ἴἶιο ἄοσ. Απά 

εο απβοιοά απ δαἱᾷ ἴο Ἰπι, Ἡομ, 1μονᾶ: γοῦ 

Όιο ἄορς απᾷθν Ίο {αρ]ο οαῦ οἱ ιο οἰή]άνοι”5 
οΡιπ1ῬΒ8. Απά πο βαϊά {ο Ίου, Εου {15 βαγίπο, 

5ο; Ίο ἄοπιοι Ἰαΐι ροπθ οτί οἳ 11γ ἁαπο]ιίου. 

Απά ὪΝ Πο 8ο ϱ8ΠΙΟ 1πίο Ίου Ίοτφο, δἶιο Γοιιά 

ο ἄθπιοη ϱοπο οτί, απά Ίου ἀππο]ίου ]αἱά οἩ 
ὧιο Ῥοά. 

Απά ασαῖπ, ἄερανῆποσ {ποπ ἰμο Ῥοχγᾷοις οϐ 

Έστο απᾶ Ζ44οπ, 11ο σα1ΏΟ {ο Ί1ο 5οα οἱ α1]οο, 

Ώγοισ] ο πηϊᾶδύ ο ιο Ῥονάοις ο{ Ώοσαρο]ς. 

Απά ιο Ῥπρ ο Ἰήπι οπο ἀσαί, Πανίπς απ 

Ππροςἰπιοπό ἵπ. 18 ϱροθοῖ; απά ἴἶου Ῥοβοσσ]ι 

πα 1ο ρα 18 Ἰαπᾶ οἩ Ἠπ. Απά ο {οοῖς 

Ἰήπη αδ]άο {οπι ἴ]ο ουουγζ, απά ραύ Πής ἤποοσις 

Ἰπ{ο Ἠίδ ος”, απᾶ Ίο ορἱζ, απᾶ ᾖοπσ]ος 115 

ίοπραθ: απά Ἰοοκίπο τρ {ο Ίδαγοτ, Ίο οτομποᾷ, 

απά θαἱά ἐο πι, Ππρρμαί]α, ιαῦ 15, Βο οροποά. 

Διά πποςΙα[ο]Υ 15 θα.5 Ίνογο οροπθᾷ, απ Ί]ιο 

Ῥοπά ο 115 {οηπσπο Ίναβ ]οοβθᾷ, .απᾶ Ίο βΡοΚκο 

ρ]αϊπΙγ. Απα Ίο οπαγσαᾷ ἔ]οπι {ναί ύιογ ε]ιοι]ἆ 

{ο]] πο οπο: ῬὈιῦ ο 1ΠοΥο Ίο οἶατοοσς] ἰ]ιοπι, 5ο 

πηΤιο ο πιοτο ο ργσαί ἆθα] Ίου ραρ]κ]ιοᾷ {έ; 
απά Ἴονο Ῥογοπᾶ 1ποββΙτο αβἰοπἰθ]οᾷ, βαγίπο, 

Το Ἰαία ἆοπο αἲἱ (μπος πγο]]; Ίο ππακοί] Ῥού]ι 

Ὠιο ἆθαί {ο Ίοας, απ ο ἀπ) {ο βροα]ς, 

ΥΤΙΙ.---Ν {ιοβθο 6αγ8, ο ουοινά Ῥοΐηο γου} 

οχγοαί, απά μανίπρ ποί]ήπο το οαῇ, Ίο οπ]]οά ]ς 

ἀϊβοῖρ]ος {ο Λε, ιά ρα τ]ι {ο ναπα, Τ Ίανο οο/η- 

Ῥαδείοι ΟἩ ο ογογνᾷ, οσσᾶφο Ίου Ίαγο πο)’ 

1οπιαϊπος αηΙ{] 1ηο 1ηγσο ἆαγ5, απᾶ Ἰανο ποὐ]ήπο 

{ο οαΐ6: απά 1{ 1 Ροπᾷ ποπ αἵγαΥ Το ὠοῖν Ίοπιος 

{ββμπο, πογ ν] {απ Ὦ} ο αγ: {οΥ βοπιο 

ος οι Ἠαγο οοιπο {9οπι (αν. Απ μς ἀῑδοί- 

ρ]ο5 απβιογοᾶ 11πι, Ἰῃσησο ο8η ΑΠΥ οπο βα{ἱρίΥ 
Όχορο πο ι «νους Ίονο {π α ἀοθοτυὸ Απά 

ο αδ|κοᾷ Ί]οπι, Που ΠΙΑΠΥ Ίουγο Ίιαγο γο2 
Απ ἴιογ εαἰζ, Ῥουοπ. Απ ο οοππαπζσᾷ {μο 

ο)ο/ᾖ ἴο 1ο ἄοινπ ο {μο σγοιπά: απά ο νοοῖς 
Ὅλο ΒΟΥΟΠ Ίοανας, απά ϱαγο {λαπίςς, απ Ῥτοχκο 

ἴλοπι, Απά 8ανο {ο Ἠΐ5 ἀἰδοίριας {ο βοΐ Ῥοίοτο 

ἔλοηι; 8ᾶ ον ο ἐλσπ Ὀείοιο Ίο οχοινά. 
Απά Όλο Πα α- (ον αιια]]. Πδιιος: απά Ίο 

Ῥ]οδεσᾷ, απζ. οοπηπιαπάοἆ {ο 5ο οι αἱδο Ῥο[ονο 

ἔλοπι. ο Ί]ιογ αἴο απἆ πγουο εαὐϊσῇῃας; απᾶ 11ιογ 

{οοῖς πρ 6ογοη Ῥαξ]οῖς οἱ ἴἶιο {αρπιοπῇς, ΊΗΙΟΠ 

Ίγουο 1ος, Αιπᾶ Ίοβο, Ίν]ιο αίο, πογο αροτῦ {οι 

{πουδαπά: απᾶ Ἰο δοπύ ἴλοπι αγγαγ. 

Απά Ἱηπιοθιαίοίγ Ίο οπίονοᾷ ἀπίο 1ο 5ΙΗ1Ρ 

ψ(ῃ 45 4ἰδοίρίοβ, απ οσπ1ο ΙΠίΟ 1ο 1ορΊο 
οἱ Ῥαμπαπαίνα. Απ ιο Ὦ]ανίδοςς οαπ]ο [οτί], 

αηᾷ Ῥοσανπ {ο ατιοβίοη πἰἩ Πάπα, βοοἰπο οἱ 

Ἠήη α οἶση {γοπ1 Ἰσατοι, (Υπο Ἰήπι.. Απ ο 
σγοαπθᾷ ἄθορι ἵπ 15 βρϊη{, απᾶ βαϊζι, ΊΠΥ 

ἀοῦ]ι {λᾖς σοποναί]οτ 8θ6]ς α εἶοιτ ται 1 εαγ 

ἰο τοι, Τ]6νο β]α]] πο βἶοη Ῥο σἴνοιη {ο {5 

οοπογαίίοη. Απά Ἱο Ια[ί ἴνοπι, απᾶ οπίονῖπς 

ϊπ{ο ιο ο)1Ρ ασαἴη, ζορανίος {ο {πο οἴῖιου 5ἱᾷο. 

Άπά έλο ἀἱφοῖρίορ Ἰιαὰ {ουροῦίατ {ο ἰα]κο «ρτοαά, 

ποϊίλον Ἰαά ἴμο Ὀτῦ οπο Ίου πι οι 

Ἱπ ιο οΗἱρ. Απά ο ομαγσοᾷ ἴλαπι, βαγίπα, 

Ῥα]κο Ἰοσᾷ, Ὀσυναιο οἱ ἐᾖο Ίσαγοπ οἱ ο Ἐ]αν]- 
βοο”, απ οἱ ἴλο Ίσαγοη οἳ Ἠονοί. Απά ἴογ 
1θ4ΦΟΠΟᾷ ΑΠΠΟΠΟ ᾖλοπηδο]νοβ, 5αγ1πο., 1έ ς Ῥοσαιιδο 

Ίο Ίαγο πο «Ἠγσαί. Απά ἆοδις Ἱππονίηρ 1, 

βαϊ(]ι {ο {ἶνοια, ΤΗΥ ἆο Υο 1088Ο λα ἴΐ ᾗν Ῥο- 
68115 Υο Ίαγο πο "Ἠνοαί, ἆο ο πού γοί ρογοοῖνο 

που τπ(οτδίαπᾶ 2 Ἠαγο γο γοὮν Ἱοατί 5111 Εύπρο- 

{οί 3} Ἰνανίπρ 6765, 5οο Υο ποῦ 7 απ Ἠατίηρ 6015, 

Ίσα. γο πο. απᾷ ἆο γο ποῦ τοπιοηρος”. Ίου 

Ί Όνο]κο {ο ἤνο Ίοανος απποπο ο Πτο (οιβαπᾶ, 

Ίιοῦ. ππαπγ Ὀαρ]κοίς {α]]. οἱ (ασπιοπί5 {οοῖς Υο 
αρῖ. Τ]ογ 5αγ {ο 1η, Ἰποἱνο. Απά Ίο {ιο 

6ΟΥΟΠ ΑΠΙΟΠΟ ιο {ον ᾖιουιδαπά, 11οἳΥ 1παΠΥ Ῥα8- 

Ἰκοίς (11 οἱ (ασπιοπίς {οοῖς ο τὸ. Απά {πο 

καΐζ, οσοι. Απ Ίο εαἰᾷ {ο Όοπι, Που 15 1ΐ 

ὠναῦ γο ἆο ποῦ τπονξίαπά 
Απᾶ ιο οοπιοῦι {ο Ῥοί]ραϊάα; απᾶ πο Ότῖπο 

α. πα π]αν {ο Ἰήπα απ Ὦοδοσσ] Πτα {ο {οπο] 

Μη, Απᾶ Ίο {οοἷς ἴιο ῬΗπά 1παπ ὮΥ {πο Ἰαμά, 

απ 1οᾷ Πάνα οτί οἳ πο γ]ασο; απά ον Ίο 
λαᾶ αρίέ οἳ Ἠΐς ο7οδ: Ίο ραύ Ἱ]ς παπάς οἩ η 

απ αρ]τοᾷ Ἰπα 1 Ίο βα1 αγ πο Απ Ίιο 

Ἰοο]κοᾷ τρ, απᾶ σαϊᾷ, 1 5οο 11ο 1]Κο {9οοβ, Ἰναἰ]ς- 

πο, μοι Ἰο ραύ 115 Παπάς οἩἳ Ἠἱ5 οΥο5 ασαἴπ, 

απά ππαᾷο 1111 ]οοἷς τρ: απά Ίο πας τοβοτος, 

απ 6.1 οΥΟΥΥ 1Η ο]οαἨ]γ. Απά Ίο 5ου Πή1ῃ 

ααΥ ἰἴο Πΐρ Ἰοιδο, δή 11ο, Νοἰζμου ϱο 1πίο Ίο 

γἰ]]ασο, που {ο]ἱ { {ο ΑΠΥ οἳιο 1 ἴἶιο γί]]ασο, 

Απᾶ ὅσοδιδ απᾶ 5 ἀἱδοίρ]ορ πνοπύ οτί Ιπίο 

8 

9 

1 

12 

18 

19 

. ϱ}, “]ραγορ.! δα ϱ), «]οηγας. 



134 ΤΠΕ ἄ05ΡΗ1, λοσοπβΊκα Το ΜΑΠΚ. 

28 

29 

50 

51 

5 

Πιο γήΠασορ οϐ Όσβαγοα ΤΠΠρρῖ: απᾶ, οἩ ιο 

Ναγ, Ἡο αδκοά 5 ἀΙβοίρ]οβ, εαγΊης {ο οι, 

Πο ἄο Ἰποῦ αγ μαί Τ απ Απ Ίο απ- 
βιγονοᾷ, ὁομτη νο Ἠπππογβοῦ; απᾶ ολους, Ε]Η]α1ι; 

Ῥαό οἶ]ους, οηο οἱ ἴ]ο ρτορ]ιαῦ. Απά Ίιο εα1 ἐν 

το {Ἴοπι, Ῥτὗ πο βαΥ γο λαῦ 1 απ Απ Ῥοΐον 

απβιγον]πσ βα1ζ] {ο 111, Ἔοιι αγῦ ἴιο Αποζηιο, 
Απᾶ ηο ομαγσοᾷ {ου ᾖλναί ον εοπ]ά 1ο] πο 
οπο οοποσπΊης μ1πῃ. 

Απᾶ Ίο Ῥοσαπ {ο Ίοασ] ]οπι, ὑλαί ἴ]ο οι 
οἳ πια πιαδὺ δουν πιαπγ Ἠήπσς, απᾷ Ῥο το]οσίοᾷ 

ὮΥ ο ο]ᾷσοις, αππᾷ ἐ1ιο οἰίαί ρι]οβίς απά βογίροβ, 

απά Ῥο ραῦ {ο ἀοαμί, απά αξίου 1γου ἆαγβ τίδο 
αθαἰἩ.. «Απά Πο 5ρο]ο {πο βαγΊπο ΡρἰαϊηΙγ.. Απά 

Ῥοΐον τοο]ς 11πι αφίἀς, απά Ῥοσαμ το γορτ]κο 1111. 

Ῥηαἡ πε ο Ἰας Όπνπος γοπης απᾷ Ιοο]κοᾷ οι 

Ἰὴ6. 4ἱβοίρ]ας, ο τουπ]κοά Ῥοΐον, βαγίπο, ἄοἱ Ῥο- 

μπά ππο, Φαΐαη: {ον οι {αγοιγοβῦ πού Ί]ο 
μπρος οἱ ἀοά, Ῥπήὸ ιο Οίας οὗ πιοῃ. 

Απά ν]ιοα Ίο Ἰαά σα]]οᾷ Όνο ονονᾖ {ο ἠήπι 

Μ Ἠάρ ἀλεοῖρίος, Ίο ραϊά {ο οι, Ἰουνον 

1]. οοπ1ο α[ίον Ἰηο, 16ἱ Ἰή1α ᾖοἨγ Ἰηπιρο]{ απά 
ἴα]κο τρ 15 6.055, απᾶ {ο11οι πιο. Του πγ]ιο- 

ονοῦ ποπ]ᾷ 6ατο 5 Ἠ{ο, απ] Ίοβο 1ἱ, Ῥιι αν]ιο- 

ογοῦ Εμα]] Ίοδο 115 1ο {οΥ ΤΗΥ Βα]κο απ Ί]ιο 

8095/9175, Ίο ΥΠ] 6ανο 16. ου πα αν] 1ΐ 
Ῥτοβί α΄ πια 1 Πο β]οι]ά οαἵπ ο αν]ο]ο 

γγογ]ᾶ, απ Ίοβο ]ς «ροτ] 2 οἱ ]ιαῦ η] α πια 
ρἶγο ας α 48Ο {ο 15 δοιἱ Ὦ. Του ν]λουγον 

Ελα] Ῥο αξαιηοᾷ οὗ Ἰπο, απά οἱ 1πΙΥ Ἰογςς, ἵπ 

Ώμ5 αἀα]ίοτοις απά πι]. αοπονα(ίοπ» ο{ πι 

αἱδο ΠΠ] ἴο ΦοἨ οὗ Ἱπαπ Ὀο αδμαπιος, Ίο 

Ἱο οοπιοῦἩ 1 ο ϱ1οΥ οἱ 15 Ταἴ]ου πν]{] ἔῑιο 
ἨοΙγ αποο]ς. 

1Χ.---ΑΑπΡ Ίιο ϱαὶᾷ {ο οι, ναι Τ ΒαΥ {ο 
οι, Τ]αῦ Ίονο 39ο ΡΟΙΠΟ οἱ Ί]ιοδο οἴαμζ πο 

Ίιονο, ιο ΙΙΙ ποῦ {αδίο οἱ σαι, 1 ο 

Ἠανο σος ἴλο Ἰήποᾶοιι οἳ ἀοᾷ οοπιο ΙΙ 
ΡοΝο». 

Απά αἴίοι ας ἆαγβ, «ᾖοβας ἑακοίν αν ῥὗπι 

Ῥοΐον, απά ὅα1168, απ οἱπ, απά Ἱοαάσίι {λοπι 

πρ Ἰπίο α Πα] ππουηίαϊη αρατῦ Ῥγ. {ποιιβοίτος: 

επ "ο Ίνα {γαπδβσιν ος Ῥοίογο Ίο.  Απᾶ 

115 σατιπομίς Ώοσαμιο β]ήπίπα:, οχοσσςἴπο]γ αν] ία, 

Ἠ]κο ΒΗΟΝ7 Βι6Ἡ αξ πο {ου οἳ. οτι οἳ 

ο, ο ο” νου. αμ] αρρσαχαποῦ πας οπαησος.” 

Ἠ]Πίοι.  Απᾶ ἴιογο αρροαγοᾷ {ο ἴἶοπι Τα], 

ψά{ ἸἼορος: απά μου Ίνουο {αλκίπο αν} ὔεβιΡ. 

Απά Ῥοΐον απβιγογΊπο, δα1{] {ο ὔσοδας, Παββῖ, 16 
Ἰ οοοᾷ {ον τρ {ο τοπιαία Ίσιο: απ Ἰ]οῦ τι5 

πιε]κο {νου Ῥοοῦ]β; οης {ου ισα, απἆ οπο {ου 

Μ056Β, απᾷ οπο {ου Ἰμ]αμ. Του Ίνο Ίσποι πού 

π]αῦ {ο αγ: {ου 1ου πονο ογοαί]γ ουν ήιοί, 

Απά λουο οπΊ1ο α. ο]οιιᾷ πγ]ίο]ι ονυουςαᾷοπος 

ἴμοια; απᾶ α νοῖσο ο.πῃο οιιό οἱ νο ο]οτᾶ, βαΥ- 
Ἰπο, Τ]5 15 πι Ῥο]ογοᾷ Όομ: σαν Ἠη, Απ 

βιιάάοπ]γ, οἳ Ιοο]ηο τουπά, ἴ1ογ πο 10Ἠς6Υ 

6.7 ΑΠΥ 016, οχοορύ ὀθδαπς αἶοπο π] Έοπι- 
βο]νοδ. Απά αξ 116 σαπιο ἆοππ [οπι Ίο 
πιοπη/αῖπ, Ίο σμανοσά αι ια ἴΊογ μοτ]ά 

γο]ηίο {ο πο οπο π]αῦ {ου Ἰαᾶ αοοῃ, 11] 11ο 

ΦΟΝ οἱ πΊαη. ]οτ]ά Ίπανο τίθοη {9ο {μο ἆθαί. 

Απά ιο Ἱκορί [ναί βαγίπς {ο 1]οπιδο]νος, 
ᾳποαβοπ]ης’ ππΙζ οπο αποὔλον γ]λαῦ ναί πασατὔ, 

Το 1ῖδο {ποια ο ἆσαᾶ. Απάᾶ νο αθκαᾷ Ἰήπι, 

βαγΊπο, ΤΗΥ 5αΥ ἴιο 5ο11ρος, ναί 1Η]αἩ πιιιδύ 
Ππβύ εοπιοῦ Απά ο απβονοᾷ αππᾷ βαἱᾷ 1ο 

ἴλνοπι, 10Η]α]ι ἠπάσοά οομιοί Π15ί, αππᾷ γοδίονοί]ι 

α1] Ὀήπος, απ Ίου 16 15 ὠν ίοη οἳ {ο Φοπ οῇ 
πΙἨ, [αῦ Ίο πιβύ ϱῇου ΠΙΑΗΥ Ὀήπος, απᾷ Ῥο 

ἀορρίξοᾶ. Ὅιί 1 5αΥ το γοιι, ναί Τη1]αι Ἰναί]ι 

Ῥοίλ οοἵηο απ ἐλαξ νο Ίανο ἆοπο {ο 1ήπι 
ψηαίονου ου ποιπ]ᾶ, ας 16 ἵδ ίον οὗ Ημ, 

Απά Ἠ]οη 1ο οα)1ο ἴο 15 ἱδοῖρ]ος, Ἱο βα1ν 

ο. ογοαῦ οτονά αὐοπί ιο, απά 11ο εο]μος 

ηποβΗοπίης 1] ιο.  Απά Ἰμηποβιαίο]ν αἱ 

ιο ουοἵ/ᾱ, Ὑ]ιοι Ίου Ῥο]ιο]ᾷ Πα, Ίοιο οτοα{]γ 

απιαΖος, απ νιμηίης ἰο Λύπ, δα]ιιίοῦ Ἠϊπα. Απᾶ 

Ἡο αξ]κοᾷ νο βο11968, Ἰγ]ιαῦ αἲο Το αποβϊοπίπο 

 ομιτ. Απά οπο ο ένο ονοπζ απ5νογοί 
απ ρα, Έοασ]οι, 1 Ίανο Ὀτοιισ]ό {ο ᾖμοο ΠΙΥ 

βοἩ, Ἠ]ιο αι α. ἀπ βρίδσ απά Ὑλονγργου 

Ίο {α]κοί] Πΐπι, Ἡο ᾖαδ]ιοίι Πάπι ἄονη, απᾷ Ίο 

{οαπποί απά οτἰπάοίμ Ἠῖς ἰσοῦιῃ, απά Ῥϊποί]ι 

απγαγ; απά 1 βρο]ο {ο Ἠιγ ἀἱβοίρίοῦ Το ἑαδῦ Ἠ1πι 

οτί, απᾷ ον οοπ]ά πού. Απά Το αηΏβιογοί]ι 

Ώνοπι, απ. ϱα1Ἡ, Ο απροονίης ϱοπονα{ίοη, Ι10ΥΥ 

Ίοης αμα]! 1 Ῥο νι γοιῖ μου Ίοιρ ια] 

Ί Ῥοαν. ψὶί γοι Βνπο Πήμ {ο πο, Απά 
Ώιου ῬὈνοιαλί Ἰήπι {ο Ὠίπα: απά Ὑ]ου 11ο 5.1 

Ίΐμα, Ἱππηιοζ]α{ο]γ ἴ]λο ϱρὶηζ οοπν]δοά ΠΠ; απᾶ 

Ίο {ο οἩ 1ο οτχουπά, απά τοῄοσά, {σαμήπο, 

Απά ο αδκοᾷ Μἱ5 {αΐ]ου, Του” Ίοπς ἵᾳ 165 βίηπσο 

ἐἰάς οα1πο οι Πα Απά ιο δαἱἆ, 1ου οἰ]ά- 
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οππβύ ἆο αγ ὑμίπο, πάγο οοπιραδδίοἩ οἩ 18, απᾶ 
Ίμοἱῥ 3δ.. Απά ο ο5ιι5 εαἱά {ο Ἠΐπα, ΠΓ οι σαηβύ 

Ῥο]ίογο---α11 ἐήπαβ αγο Ῥοββῖρ]ο {ον Ἠϊπι γηο 

Ῥομθναία. Απά Ἱπππιοβ]αίο]γ [ο {αΐλνου οἳ Ίο 

ο1]ᾳ ον]οά οαΜ, απᾶ εαϊ, πν ἴσαιρ, 1ιονᾷ, 1 

Ῥο]ογνο; Πο] ππο ππρο]αί, μοι ὦἆσδας βαν 
ἴλο οτον γα5 ταπηῖπρ {οσοίμον, Ί6 τοῬιι]κος ὑ]ιο 
ππο]οσν. δρ]χ16, δαγΊπο Το Πάπα, Όπππρ απᾷ ἆοαξ 

αρϊτϊὁ, Γ οοππαπά ἴμσο, οοπΊο οτί οϐ 1111, απᾶ 

οπίου» ἰπ{ο 11ΠΙ πο ἨΙοῦο. Απά έλα αρίνέ ον]οᾶ 

οτό, απ σοπνα]εοά Ἠϊπα νιοἰομ{1, απά οαπιο οῦ 

οἱ Ἰήπι; απά Ίιο Ῥοσαπιο Ι]κο οπο ἀθαί; 5ο ναί 

Ι«1Υ βαἶ4, Πο ἶ5 ἆσαά. Ῥπέ 6ορδας ἐοοῖς 1η 

ὮΥ νο Παπά, απᾶ [ιο ή τρ απ Ίο 1950, 
Άπά Ὑ]οη Ίο ο1ΠΘ ΙΠίο α Ἰοτδο, 115 ἀὶξοὶ- 

Ρίο αξ]κοά Ίηπι Ῥριήγαίο]γ, ἨΙΥ οοι]ᾷ 1οῦ το 
οαςύ Ἱήτη οι. Απ Ίο βαϊᾷ {ο ἐἼνοπι, Τ]1η19 Ιάπιὰ 

68η. 60119 {οτι ὮΥ πούήπα, οχοορί ῬΥ ῥναγον 
απά [πδήπο. 

Απ Ώου ἀορανίοά ἔ]ιοπσο απᾶ ῥαβθοᾶ {ἡγοιιο]ι 

6α]]οο; απᾶ Ίιο ἀἷᾷ ποὺ γρ] {]αῦ αἩΥ Ο9Π0 

β]οι]ά που ἴ. Του ο {ππσλί 1 αἰδοῖρ]ος 

απ βαἱᾷ το Ίου, Τ]ο Θοη οἱ πιαπ. ἵ5 4ο]γονος 

πρ Ἰπίο {ο Ἰαπάς ο παοα, απ {μον π] ραῦ 

Πάπι ἴο ἀοαίτ απά α[ίον Ίο αι Ώσοη ριί {ο 
ἀσαί1, Ίο αν] 1δο νο ἠηνά ἆαγ. ἈῬπί ιο 
ἀἷᾷ πο τζονβίαπά ἴιο 5αγ1Πρ, απ νγουο α{γαῖᾷ 
{ο αξίς Ἰπι, 

Δπά Ἱο οπΠ1ο ο Οαρουπαπα; απᾶ Ῥοΐπο {η 

Όιο Ἠοιιδο, 1ο αβ]κοί ποια, ἨγΠιαῦ ἀἰά γο ἀἰδριίο 

αροπῦ απποπς γοπΥβοἱνο Ὦγ ἴο Ίνα ἍῬιῦ 
Ώιογ ἵνογο βἰ]ομί, {ο {1ογ ]ιι ἀἱεριίος απιοπς 

Ὠοιηδο]νοβ, ὮΥ {ο Ίγαὖ, Νο τοοιὦ ὗο ϱγοαίοδῦ, 

Απά Ἰο ραῦ ἄοιἨπ, απ οα]]οᾷ ἴ]ο ὑννοῖνο, απᾷ 

βα16ι {ο μοι, Ἡ αγ οπο ᾖορῖγοίμ {ο νο Πν»ί, 

ες γη] ο ]α5ὐ οἳ αἳ], αὐᾷ βουναπύ οὗ αἱ. Απ 
Ἡο {οοῖς α. Πίο οἰα]ά, απά εοῦ 16 ἵπ ἴο ππὶζρύ 

οἱ ποπ» απᾶ νο. ο ας ἴπ]κοι 16 ἵπ Πρ 
1115, Ἰο βα1ὔμ {ο νοπι,  ποσγου 5μα]]. 1οσσοῖνο 

099 οἱ βιιο. Η{{]ο οἰή]άνοι 1η ΠΙΥ παμλο, γοσοϊνοί]ι 

πιο: απά Ἱν]οσντον γοσοϊνοἰι 11ο, 1οσοϊνοί]ι πού 

1πο, Ὀπί Επ. χγ]νο βοη{Ώ πιο, 

Δηά ἆο]ή. απδιγουο πι, βαγίπο, Τοσσ]ου, 

Νο ΒΑΝ. Ο0Πο οαρπςσ οι ἆοποις ἵπ ιγ 

α.ϱ, Κ]οῦ η Ῥο ]οᾳςί οἱ η], πιά εοναπῦ οἳ αἱ]. 

«πθο]ς, απά Ίο ε]οπ]ά Ὦο οαδύ Πίο 11ο 56ᾳ, 

./οβς δαϊᾷ, Τουρίά ή πο: {ο ]ονο 15 πιο 

016, 11ο 111 ἆσο α πήτασ]ο ἵπ πΙΥ παιπο, απ Ὦο 

αΡ]ο τοας1]ψ {ο 5ροαίς ονΙ] οἱ 1πο, Του Ίιο γγ]ιο 
16 ποῦ αραἱηθῦ "πς, ἵς {ου 1δ.. Του π]ιοστον εἰια]] 

σΐνο οι α οἳρ οἳ παΐον {ο ἁπίπίς ἵπ ΠΙΥ παπ1ο, 

Ῥασστβο Υο Ῥο]οπο {ο Ο116ἱ, ἐγι]γ Τ αγ {ο γοιι, 
Ίιο β]ια]] Ὦγ πο ΠΙοβΊΦ 1059 Ἰής τογατά. Αιπά 

Ὢηουγου β]α]] οατιδο οπο οἱ ἴ]ιο Πέέ]ο οπο5, Ἡ]ιο 
Ῥο]ογο Ἱπ 116, {ο βἶπ, Ἱδ ποπ] Ὦο Ῥοίίου {ου 
Πΐπι 1 α πη]βίοπο βλοτ]ά Ὦο Ίππο αροιῦ 19 

Απᾶ 
1Ρ Πιν Ἰαιιά, οἸνα]] σα115ο οο {ο αἶπ, οαύ 1ὲ οἱ: 

16 16 Ῥοίοιυ {ον ἶοο {ο οπίοῦ Ἱπίο Π{ο πιαῖπησϐ, 

ἴμαἨ Ἱανίηρ νο Ἠαπάς {ο ϱο αἵγαγ Ἱπίο 1111, 

Ίπ{ο ο τπαποποµαρ]ο νου Ἰ]ουο {ιοί ΟΙΤΗ 

1ο] ποί, απᾶ ιο Ἆνο 15 πού ᾳποπομοί. Απᾶ 
1 Ὁχγ {οοῦ σαπςοί] Όσο {ο 5ἶπ, ού 1 ο; 19 15 

Ῥοΐίου {ου ἴιοο {ο οπίου Ἰπίο Πο Ίππο, ται 

Ἰαγίπο νο {[οοῦ {ο Ῥο οαβῖ Ἱπίο Ίο, Ἱπίο ἴἶιο 
ππαποποµαΡ]ο Ἴνοι Ίν]ιονο ἠιοῖν ουν ἀἷδίλ ποῦ, 

απά ἴμο Άνο 15 πού ᾳπιοηοµοί.  Απα 1 Όμπο 

6γο οαιιδοί {]οο {ο 5ἱπ, Ρρ]αοῖς 16 οπύ: 16 18 

Ῥοΐίου {ο) ισο {ο οπίον Ἱπίο Ίο Ἰάποάοιι οἱ 

6.6, αν] οπ6 ογο, ἔμαη Ἱαγίηα Ίπνο αγςΡ, ἰο Ῥο 

οαδῦ Ιπίο Ἰ]ιο]]-ήνο: Ὕ]ονο οί νου. ἀῑοίμ 
πο, απά ιο (νο 15 πού απιοπο]σοί. 1ου οἵοιγ 

οπο β]να]] Ῥο βα]{οά 1 νο, απ οΥοῦ} βαοτ]ῇσοο 
πια]] ο ρα]έοᾷ γι εα16,  Φα]ΐ 15 οοος: αἱ 1 

Όνο εα]{ Ῥοσοιιοῦι {αδίο]οςς, ου ὦΥ]] γο τοβίουο 

1ΐ{5 φα1έμοςς7 Ἠανο βα]{ ἵπ γοι)βο]νος, απ Ῥο 
αὖ Ῥοασο ἹΙδ οπο πού]ᾖιοι, 

Χ.,--ΑπΟ Ἠο 1οβο ΏοἳἩ {λοπσο, απᾷ οοιποί]ι 
Ιπίο ἴ]ιο Ῥονάονς οἱ διιάσα, {οιιο] {ο τοσῖοι 

Ῥογοπά ἴιο οφ ονίαν: απ Όιο ογογά οοῦιο ἰο- 
οοἶἴλμον {ο Πήπι ασαίητ απά αξ Ίο γ/α5 ασοιιδίοηοᾷ, 

πο ἰαο]ή ποια ασαϊἩ.. Απά ιο Ὦ]ια1Ίδοσς ο8Ί1ο 

ἰο ἠύπι, απᾶ αξἰκοᾷ Γήπι, 15 τὸ Ἰανν(]. {ου α 1α 

ίο Ῥιῦ ανα Λὶε πο αγίηα Ππ.  Απά Ίιο 

απβογοί απᾶ εαὶᾷ {ο ἴἶοπι, μα ἀἷιᾷ Ἄ[ορος 

οοπηπαπὰ γοι. Διά ἴ]ου βαἴᾶ, Ἀ[οβος Ρον {ος 

τι ἴο Ὑγίίο α 1] οἱ 4ἴνογσο, απἆ {ο ρα Λο) 

αΊγαγ. Απά 6οδς απθονοᾷ απά βαἰᾷ {ο 1Ἴοι, 
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Ὁ Ίο Ἰαά ογοαίῦ ροβδαςρίοΏ. 

Ίου γοτ. ὐιρροχηποες οἱ Ἰοαγί, 116 ντοίο γου 
Ό]ς οοπαπιαπζπιοπύ: Ῥα0 Γγοιι ιο Ῥοσ]ηηϊης οἵ 

ονοα{ῖομ, ἄοᾶ πγαᾷο ἔἶιοπι πια]ο απιά {ομπα]ο, Ίου 
Ὀ15 οβ1169 ο π]αὮ β]α]] Ίοαγο 15 {αίμου απ μί5 

πιοίμου απᾶ «οἸσανο {ο 15 πγϊίο; απ ἴμο πο 
β]ια]] Ίο οπο Ποδᾗ: 5ο λαῦ Όπου χο πο ΙοησθΥ 

Όπο, Ὀπί οπο Ποβμ. ]ιαῦ ἰογοίοιο ἄοά Πα] 

Ἰοϊπος ἰοσοί]ου, Ιαῦ τοῦ πιαἩ ριῦ αθιπζον, Απά 

Ἱη {6 Ἠοπβο, 15 ἀἱβοιρ]ος αθ]ος ή ασαϊπ σοη- 

οογηΊπΠο ἴ]λο 6ΕΠ1Ο Πιαζέ. Απά Ίο βα1]ι το ποπ, 

Ὢιοσγου αλα]] ριέ απγαγ Ἱής (ο, απά ΤπαΤΕΥ 

αποίλο», οοπηη1 (οί αὐπ]ίουγ ασαἰπεί Ίου. Απά 

1 α- ΟΠΑΠ ια] ρα απγαγ Ίου Ἰπιυαπᾶ, απ. 

Ῥο” πιαχρὶοᾷ, ἴο αποί]µον, δἶο οοπι οὐ ατ]- 

10ΥΥ. 

Απᾶ μου Ῥνοιιο]έ ΠΠ] ο]ή]άνοιι {ο 11Πι, ἰ]ιαί 

Ἱιο ἨϊοἩ{, ἰοιιο] ἴλοια; απᾶ 15 ἀἰδαίριος 1ο- 

Ῥη]κοῦ Ί]οδο νο Ῥτουπο]ό ἐλοην. Ῥιῦ γιο 
«)ορ5 6. {, Ἡο Ίνας πο ἀἰδρ]οαβοά, απᾶ 

Βαὶᾶ {ο (οι, Φα[ΐου {ἶνο Πδῦίο οἰ]άνοι {ο οοπιο 

{ο πο, απά {ουρίᾷ ἶχοια ποῖ: {0 ο Ριιο]ι 15 ἴἶιο 

Ἰήπσᾶοπι οἳ ἄοά. Ἐν] 1 5αγ {ο γοι, Ἠγ]ιο- 

οἵγος ομα]1 πο χοοείτο {ο Κπούοπι οἱ οᾶ, 

Ί]κο α ΠἨίί]ο οΗ]ά, Ίο πἩ ὮΥ πο 1ποπής οπίου 

Ἰη{ίο 1. Απά Ίο ἴοο]ς ἔοπι ἵπ Πἱ5 αὐ115, ραί 

ᾖὲ Ἱαπᾶς οἩἳ. Ἴἶοια, απ Ῥ]ορβοᾷ Ί]οι. 

Απά 6 Ίο Ίνα οοΐπο [ον] Ἱπίο ο αγ, 
οπΟ τη. Ἡρ, απά Ἰςποσπρ Το Ἰάπα, αθκος Ίπηι, 

ἄοοα Ῥσοασμον, γ]γαῦ β]ια]] 1 ἆσο (ο 1π]νονΙ6 οὔουπα] 
μίοῦ. Απ ᾖοβις αῖᾷ {ο μι, ΊΝΙΥ σπ]]ορί 

Όλοι. πο. σοοᾷ πο οπο {5 οοοᾷ, αχοορὺ οπ9, 

ἔλαξ ἐς ἄοά. Ἔϊοι Ἰςοιναςί νο οοπιπιαπς- 

ΠΠΟΠ{5, Ὦο ποί οπής απ]ίου}γ, Ώο ποί 1111, 

Ὢο πού βίοα], Ώο πού Όσαι {πο {οβίοῦγ, 

'Ώο[γαις πο, Ποπον. {1γ {που απ αποί]ον, 
Απά ο αΠΦΝΟΓο απά εαϊὶά {ο Ἠπα, Έοασ]ον, 
1. Όιορο {πο ατο 1 Ἱκορί {νοιι ΙΑΥ γοαί], 

Απά ὦορδιςδ Ἰοοίπο ον πι, ]ονοᾷ πι, απᾶ 
Ρα] {ο 111, Όπο πρ οι ]αο]κορί; ϱο, 5ο]1 

Νλαίονον οι Ἰαδί, απά ϱἶνο {ο {μο ΡοοΥ, απᾶ 

Όιοι β]α]ό ανο {οββΙΥο ἵπ Ἠσανοι; απ σοπ1ο, 

ἰα]κο τρ πο ογο55 απ {ο]1ου πο, Απά Ίο Ίναβ 

ρα αἲ ο βαγΊ1ς απ πγοπῦ αγ οι]ονοί; {ου 

Απά ὦοδις ]οο]κοά 
ποπ, αι βαϊἠι {ο 19 ἀἰροῖρίας, ΝΙΩ π]ιαί 

ἀΠοι1{γ ση] νοξο, πο Ίιανο 116165, οπίου 

5.0), “ ο ]οἱμοι].” οὗ,  άσὶ ποῦ πνοηδ(Πγ.” 

Ἰπίο {πο Ιᾳπούοπι οἳ αοά | 
Ίουο αβοπίδ]θᾷ αὖ 115 ποχᾷς. 
βνοτοι ασαίπ, απ βα1 ο οι, Ο]άνοῦ, 

Ἰουν απο] 16 16 {ο {Ἴοβο πΎπο ἐγδύ 1η γ1ο]ιος, 

ἰο οπίου Ἱπίο ἴο Ἰήποάοιι οἳ ἄοά! 19 15 οαδίαυ 

{0 ἃ, οαπηθ] 1ο ϱο 1Ἠτοιθ] ιο ογο οἱ α, πθοᾶ]ο, 

ὕαυ {οΥ α τ1ο] Ίπαπ {ο οπίου ἀπίο 1ο Ἰπσάοπι 

ο{ ἄοά. Απιά {ᾖογ πνογο οχοοσοΙπρ]γ αδἰοπ]β]ιος, 
βαΥ1ησ α1ποπα Τμοπιβο]νος, ο οι σαι Το 

βαγοΆ  Απά ὅσορδυις5 Ἰοο]ήπσ οἩ μαι, δα1{], 

ἨΜαδι πηου, {έ ἕς Ἱπροβδίρ]ο, Ὀπῦ πού πα ζι αοᾶ; 
{ον δι ἀοά αἱ] {ήπος απο Ῥοβείρ]θ. Ίπποι 
Ῥοἱου Ῥοραη {ο 5αγ ο 111, Ῥθμο]ά, Ίο Ίανο 
1ο[: αἲ, αιιά {οἱοινοά ἰ]θο. Απά οθρις α1- 

βινουοᾷ απά σαϊᾷ, Ένα] Τ βαγ {ο Υοι, Τ]ονο ἴ5 

ηΟ 016 ἨΝΙο αι 1ο[: Ίιοιςο, οἳ :Ὀτοίμταν, οἳ 
βἰρίους, ου {πί]ου, ο) πιοίμον, οἳ ψἱίο, οἳ. οἰιί]- 

ᾖνοι, ο). ]απᾷ5, {ου πΙΥ εαἷο, απά {ο αοβρο!, 
νο 8α]]. πού γοσσοίνο α μαπάγος-ἴοιᾶά που 11 
Ὠής πο, ποπδο», απ Ὀνοίλνου, απ οἱδίους, απά 

1ΠΟἴΠΟΥ5, απ ομ]]άνοι, απ 1απᾷς, πνΙζ Ῥογδοσι- 
Πσπς, απά ἵπ ἴμο πγον]ά ο οοἼπο, οἴογπαί Πο. 

Ῥιιί ΤΠΑΏΥ τὐἶο αγε Πνδι, ὙΠ] Ῥο Ἰαδί; απά ο 

1480, Ἠνοί. 

Λπά Όιογ πονο οἩ Ίο πας, σοἵπο τρ ἴο 

«1ο01β0]οΙ1; απ ἆσοριδ πνοπῦ Ῥοίουο ἶποπι: απά 
Ώινογ Ίνουο αππαποᾷ; απ αξ μον {οἩοχγος, ἴΊογ 

Ἠουο α[ναίά.  Απά αραἰη Ίο {οοῖς ο Ώνοῖνο 

αφίζο, απ. Ῥοσαη {ο {ο ἴλοπι πνμαῦ ἠίπος Ἰγοι]ά 

ῬοίυἩ Ἠΐπι, αγ ὕιρ, Ὦο]ιο]ά, νο αἲο ϱοἶπα τρ {ο 

16)18α1ΟΠ1, απά {1ο 9ο οΓ πια 1] Ὦο ἆομνονοςα 

πρ {ο {πο ομ]οί Ῥτἱοβίς, απ {ο {ο βο1μος; απά 

Όνου τν] οοπάσιη 1ήΠ1 {ο ἀοαίμ, απά ν]] ᾱο- 
Ίϊνον Ἰΐπι τρ {ο [ιο οπί]ος; απᾶ ον νι] 

πηου]ς 11η, απ βοο"νσο πι, απ δρῖς οἩἳ Ἰῆπι, 

απ Ῥιῦ Ἠϊπι {ο ἀσαίμ: απά ο νά ἆαγ Ίιο 

ψ]] τῇδο ασαἱη. 

Απά ὁαπιος απᾶ οομπ, ιο δοης οὗ Ζεροᾷοο, 

6οπιο {ο ΠΠ, βαγίπο, ΓοπσἸοὶ, Νο ΜΗ λαί 

Όνοι Ἰγοπ]άςύ ἆο {ον 8 πμαΐσογον Ίο 5α]] αδ]ς. 

Απ ο εαϊιᾷ το ἐ]οπ, μαῦ 4ο γο Ἠ]δ] 1ο {ο 

{ο {ου γοαι Απ που ραϊᾷ {ο ΠΠ, ἄγαπί {ο 

π5 λαῦ Ίνο 1ΠΑΥ 816, οηο αἲ γ τ1ομί Ἰαπᾶ, απ 

Όιο οἴ]ιον αὖ ]γ Ιο[υ Ἰαπᾶ, 1π 1 οἸοΥγ. Ῥιί 

1; οδς παἱᾷ {ο ἴἶιοιι, ο ΠΟΥ ποῦ γυΠαῦ ο αξίες: 

4ἳο ο αὖ]ο {ο ἁνίπ]κ ἴ]ιο οἱ π]ήοι 1 ἀνίη]ς } 

απζ ἰο νο Ἱπππιονδοά ης ο Πηπιουβίοι, χηύ]ι 

πλμίο]ι Τ αι Ἰπππονβος . Απ αγ ραϊᾷ {ο Ἰήπα, 

Απ ἐνο ἀἱκοίρ]ος᾽ 
Ῥαἡ ὁοδιβ αἩ- 
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Ίο αγ αὐ]ο. Απ ἆοδ1β βαῖά ἴο ἐλοιι, ο ο] 

ἱπᾷσοσά, ἀγίπίς ιο οαρ, πηοίι ΙΤ ἀπίπῖς, απᾷ ὃο 

Ἱηπησυδος, γι Όιο Ππηπιουρβίοῦ, γη δι ηΊο]ι Τ απ 

Ππηιουδοᾶ. Οπή {ο 5ἳς αἲ πιΥ χοἩί Ἱαπά απὰ 

αὖ πι 1οΓί, 15 πού πηῖπο Το οἶνο; οχοορί ἴο Ί]οβο 

{ο πν]οπι 16 19 Ῥγορανοά. Απά π]οι ἴμο ἴοπ 

Ἠοαχά 1, ἴιου Όθσαπη {ο Ὄο πιασῃ ἀἱδριοαδος 

Ι(λ απ1ος απά 9 ομπ. Ῥπί οοδι5 οα]]οί {]ιθιπ 5ο 
πι, απά. 51 {]ι {ο (ιο, Υ ο Ίσαιουν διναῦ {Ἴλοδο ιο 

819 αοροιπἰοᾷ τι]ου5 οἳ {ιο πα ὔίοἩΒ, ]οτά 16 οΥου 

Όνοπι: απά οί» ργοαί 0165 οχκοτοῖδ αλλον] {γ 

ογου ᾖοπι. ἈῬπό 16 5μα]] ποῦ Ῥο 5ο αἴποηρ 7ο: 

Ῥπῖ ΊΠοσογο» αγοπ]ά Ῥοεσσιιθ ογθαί 4ΠΠΟΠΟ Υοτ, 
"]α]]. Ῥο τοις πἠπήδίου: απ Ὑπουγον οἳ τοι 

ποτ]ά Ῥσοσοπιο Πτβῦ, «ρ]ια]] Ῥο ποιναπέ οὗ α]]. 

Του ονοη Ίο Βου οὗ Ίπαπ. σα1πο ποῦ {ο Ὦο παίη- 
Ἰδίογοά (ο, Ῥτιῦ {ο πηπηαίου, απ {ο οἶνο Πΐς Π{ο 
8 ΤΑΠΡΟΠΙ {0Υ ΠΠΑΗΥ. 

Απά Τιογ οαπιο {ο ο ομίο]ο: απᾷ ας Ίο πγοηί 

οί οἵ ὁουἱο]ο αν] Ἠς ἀἰξοῖρ]ας, απᾶ α ουοαῦ 
οτοινά, Ἐ]πά Ῥαγππισιις, ἴ]ιο Φον οἱ Τϊπιοις, δα 

ΡΥ ο πναγ-Μἰάο Ῥεσσίης, Απά πλου Ίο Ἱιοατά 
Όιαῦ 1 Ίγας ὦᾖορτς οἱ Ναπατοῖ]ι, Ίο Όσσαπ {ο ΟΥ 
οτύ, απ αγ, ὦἆοδ.ς, Φοη οἱ Ώανῖᾷ, Ἠαγθ ΠΙΟΥΟΥ 

οὰ πιοί Απά ΤΙΑΊΥ οἸαγθοί Ἠϊπι {ο Ὦο αἴ]οπῦ: 

Ῥαό Ίο ονἷσἆ οπίῦ απο]. ππογο, ῷοπ οἱ Ῥανίά, 
Ἠαγο 1ΠΟΝΟΥ οἱ πιοὶ Απ ἆοδις βίορραᾶ, απᾷ 

οοππαπάσά Ἰΐπα {ο Ῥο οα]]οά: απά 11ου οα]] 

Έιο Ῥηπά πιαν εαγῖηα, Τα]ο οοπχαρο, 11ο; ιο 

οα]]οῦΏ {Ἴιοο. Απά Ἰ6, οπβίίηπσ αγγαγ Πς σατ- 
ΠΙΟΠ{, 10959 απᾶ ος119 ο ὀοδ1δ. Απά ζσδις α- 

βπονοά απ φαί {ο Ἰήπι, λα η] μοι ελλαί 
1 βμοι]ά ἆο {ου νου Απ ἴιο Ὀ]πᾶ 1ηαπι βαἱᾳ 

{ο Ἠπ, Ἰοτά, ναί Τ ππαγ τοσοΐτο 1ΠΙΥ βἰο]ῦ, 

Απά ἆοβις ϱαϊἆ {ο Πϊπι, 6ος ΙΥ {αἱδι Ἰναί]ι 

Ἰηπάο Ίοο ποιο. Απά Ἱππιοθἱα{ο]γ Ίο το- 

οοἶνοά 1ἱ5 βἰσ]ί, απά {οἸ]ογιγοά ὅοδις ἵπ ο 
ΝΑΥ. ; | 

ΧΙ.--ΑΝΡ πο ου ἄνοι ποαν {ο ὦοττδα- 
1ου, {ο Ῥοίμρμασο, απά ἈῬο]αἨγ, αἱ ἴιο πποιιηῦ 
οἡ 01γοβ, Ίο βομ(οί] {ουί] νο οἱ 119 ἀἱδοίρ]α», 

ΑΠΔ βΒαϊ] Το οι, ο πίο {ο γ]]ασο ονου 

ασαϊπεί οι, απ ΠπππιοβίαίοΙγ ον οπἱονίπο 1, 

γο η] Επᾶ α οοἩΗ; σα, οἨ Ἠγ]ίο]ι πο 1ηαπ Πα δ]ι 

ονου ραΐ; Ίοοδα Ἰΐπ, απᾷ Ἰοαά ἠέπι ἐο πο. Απά 

δα οἩ, (10, ἴου ἠππρογαϱ.) "1ο μΐπι νο.” 

1{ αΠΥ Πο εἶιοι]ά 5αΥ {ο Υοι, ΓΠΙγ ἆο Υο ές 7 

βηΥ 9, Τ]ιο Τιογάᾷ Ἰπαίί που οἱ Πάπα; απιᾶ {ΠΊΠΠΟ- 

ἀἱαίο]γ Ίνο γη] δοπά πι Πίου,  Απᾶ ον 

ποπῦ α7ΥαΥ, απά Τοππᾷ ιο σο]ῦ ὑοί αὖ ιο 

ἄοον πιο, ἵπ {ιο βίνοοῦ; απᾶ 1ο Ίοοβο 

Ἠΐπα. Απά ΕΟΠΙΟ ΟΓ {]1οβΟ Ἰν]ο βἰίοος {Ἴονο, 5αἰἆ 

{ο Όιοπι, ναί αγο γο ἀοίπᾳ, Ιοοείπο {ιο σο]6 Ἱ 

Απά ου ραῖᾷ {ο νο αδ ὦοβας ας οοιη- 

ππωπάοςα: απά {μου 1οῦ λλοπι νο. Απ πο 1οᾷ 

Ώιο οο]6 Το ὦᾖοβ18, απά οαθὺ ἰῑνοίν σαγιποπί5 0) 
Ἠης απ Ίο δαῦ οἩ Ἰΐα. Απᾶ ππαπΥ εργοπά 

Πιοίν ϱα1ΙΟΠίΡ Ίη ιο γαΥ: απᾶ οὔλοις οιιί 

Ῥγαπο]θβ [οπι ο ἰνοσς, απ βἰνογυοᾷ ἐλόστυ Ἱπ. 
Όιο Ἱπαγ. Απά ιοβο Ίο πποπύ Ῥοίογο, απά 

Όιοβο πιο {οἩοπνοῦ, οτἱοᾷ οἱ, 5αγίπο;, Ἡοβαπηα, 

Ῥ]οςςοᾷ ὂε Ίνα, 'ν]νο οοπιθί] Ίη {1ο Ἠαππο οἱ ἴῑο 
Ἰοχγᾶ. Ῥ]οδδοᾷ ὖε ἴἶνο οοπήης Ἱποίοιι οἳ οἱ’ 

{91ος Ώανιά: Ποραηπα ἵη ἴλο Ἰήσ]ιορί. Απᾶ 

1ορᾳ5 οπίονοᾷ Ἱπίο «σγιιδαίθηι, απά Ἱπίο ἴἶιο 
{οπιρ]ο: απᾶ ']οη Ίο Ίας ]οο]κοᾷ τοιπᾶ οἳ 1] 

ᾖμπσς, ἴλο πιο Ῥοΐπο πουν ]αΐο, ο γγοπύ οιῦ {ο 

Ῥοΐμαιγ, πΙ(Ἡ νο {νγε]νο, 
Απά ιο ποχύ ἆαγ, π]ιοη {1ο Ίνουο οοηίπο 

ᾖ'οιι Ῥοί]ιαπγ, Πο Ίγας Πο. Απ ροοίπς α 

Βοα-ίοο {αν ο, Ἱανῖπς 164ΥΟΡ, Ίο γγοπῦ {ο 56ο 

Ἠλούμου 1ο πηἰσ]{ Ῥουμαρς Ππά απγ(μήπς ΟἨ 1ΐ: 

θ Ίν]ιοη Ίο οα1πο {ο 16, Ίο {οιπά ποί]ήιο Ῥιιό 

Ίοινος: 101 16 Ίναβ ποῦ ἔλο Ώπιο {ο ρε. Απ 

Ἱο απβιονοί απ ρα {ο 1έ, Ι1μοῦ πο οπο ομύ 

Πς οἱ ορ Ἰονσαίίου {ου οσον. Απ 115 ἆῑς- 

οἱρίος Ίιοανά 4. Απᾶ ἴπογ οοἵιο {ο 2ογδα1οπῃ ; 

απά ὅοεις ποηί Ἱπίο νο ἰοπρ]α, απ Ῥοσαη Το 

ἆμίνο οιξ ἔοδο γιο βοἰά απά Ῥοισ]ᾗύ {π 1ο 
{οπρ]ο, απᾶ ονον(πνπος {1ο (αρ]ο5 οἱ ἴ]ιο ΠΙΟΠΟΥ- 

οἨαηςοΥΒ, απ ο βοαΐ5 οἱ ἴ]οδο π{ο 5ο]ᾷ 
ἄονοδ; απά κνοιπ]ά πού φον ΑΠΥ 9Ἠ6 {0 Ο8ΥΥ 

απ αγήο]ο {τοις ιο {οπιρίο. Αιιά Ίο {ατισ]ιή, 

βαγΊπο {ο μοι, 15 Ἱ6 πο Ὑπδίοι, ΜΥ Ίοιιδο 

ϱ]α]] Ῥο οσ]]οά α Ἠουδο οἳ Ῥγαγου {ου α1]. τια- 

Πσοπαὃ Ῥπαί γο Ίατο ππαζο {5 α ἆοπ οῇ τοῦβους. 
Απ ιο εογῖρος απιὰ ομ]οί ρηϊοδίς Ίου {4 αλά 

ποιοί Ίου 11ΟΥ πιο] ἀοδίτοΥ 1: {οΥ 11ογ 

{οι ο Ἰήπαι, Ῥοσαιδο αἲἱ ιο οιοινά Ίναξ αδίοι- 

Ἰε]ος αὖ 5 ἀοοίιο. 

Απ Ἠ]ιοη ογομίπο 6810, ηο Ἰοπῦ οτι{ οἱ ἴἶιο 

οἵίψ.. Απά ἵπ ιο πιοΥπίηρ, 5 που ραςδοᾷ ῶγ, 

Όιογ. 5.1 ἴ]ο Πο-ίγου ἀγῖοί τρ Γοπι ἴ]ιο γοοίβ, 

Απ Ῥοΐον 1οπιοηροΊπο, 1 δι {ο Ἰήπα, Ἠαββ, 
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Ῥο]ο]ᾶ, ο [1ο-ὐνοο, πν]ήσος οι ἁῑάςῦ οἱ11βο, 18 
22 ἀτὶοᾶᾷ πρ. Απά ἆοδηςδ απβγονίπο, ραϊ[] {ο {]νοιη, 

38 Ἠανο {[αἱζμ ἵπ ἄοά. Έου πἰγ 1 παγ {ο τοι, 

Εναῦ πνουνου 8111 5αΥ {ο ἐής πποππίαἰπ, Ώο Ί]οιι 

ΥΟΙΠΟΥΟ(, απά Ῥο ἴ]οι σας Ππίο ᾖιο 5ου; απί 

βΊια]1 ποῦ ἀοιοῦ 1η Π5 Ἠοατί, υιιῦ θ]]α]] Ὀο]ίουο 

Όναί πν]ναί Ίο βα1δ]ι γΥ1]] οοπ1Ο {ο ρα5; Ίιο β]ια]1 

4, Ίιηνο Ὑ]αίονον Ίο βαϊ δι, Ἐ]ογοίοιο Τ εαΥ {ο 
οι, μαίογου {λπος γο αθῖς, ου γο Ῥναγ, 
Ῥο]ίονο ὑμαί γο ανΙΙ1 τοσσῖνο, απ γο 5ηα]1 Άανο 

25 μοι. Απά Ἠ]ου γο βίαπά Ῥταγίηο, {οιοῖνο, 1 

Υο Ἰαγο ΑΠΥ πο ασαϊηςδῦ αΠΥ οπο; {ἐλαί γοι. 

Ῥαΐμον αἱδο, νο 15 {π Ίο ΊιααΥοής, Π1ΑΥ {01- 

26 ϱρἶνο γοι γοιν {Υοβρ8β5Ο. Οπή 1 γο ἄο πού 

{ογοΐνο, ποϊμου αν] γοιν Ραΐ]νον, νο 18 1η ιο 

ποανοπβ, {ουο1νο γοιι; {γοβραδξος. 

ϱἹ Αι ιο 6Οπ19ο ασηΐη {ο {ογηρα]οι: απά α8 

Ίο Ίνας νγα]]πο 1π ο ἑσιπρίο, ἴ]ονθ σοπιο {ο 1ΐ1η 

Όιο ο]]ο[ Ρνοςί5, απά {ο βο11ρος, απά ο οἰάου», 

25 απά 5αγ ἰο Ἰήπι, ΒΥ υ]ιαῦ απιὐ]ιονγ ἀοοδί ἴἶοιι 
ἴμορο (ήπος ἳ απᾷ πο σαχγο ου μὶδ αἰι(]λου1{γ 

29 ἰο 4ο ἴορο {Ππος Απ ἆοδις απβιγονεά απά 

βαϊᾷ {ο Όαιη, 1 αἱ5ο απ] αξίς Υοι οπο ατιοδίίοη, 

Όπά 4ΠΦΙΘΝ 11ο, απά 1 αν] ο] γοι ὮΥ π]ιαῦ 

απζλοτ1} Ι ἆο ἴμορο πο. ΊΠιο Ἰπουβίοῃ 

οῇ ὅολη, ας {ξ {νοπι Ἠσατοι, οἱ. ΠΟΠ Ί1οη ὃ 

51 αΏ5ΝΟΡ 11ο, Απά {1ο τοαξοπος απποπο {]οπι- 

βοἱνο5, 5αγίπα, Ἡ πο βα11 ΡαΥγ, Ἠγουι δατον ; 

ο ουν] αγ, ΙΥ ον αἰᾷ γο πού Ῥο]σνο πα 3 

55 Ῥαέ 1 νο 8λα]] ραγ, 1Υοῦ1 Ἠ]θη,---116Υ {οανοᾷ 
Ώιο Ῥοορίο; {9Υ α]] Ἰο]ά ο οἱπ {ο Ῥο τ6σῇ1γ α 

8δ Ῥιτορ]οῦ. Απά Ώου απδονος αιιά βα]1ᾷ {ο ὅσειις, 

Ὕψο 4ο πού Κποῦ. Απά ὦἆοριιρ απβιγονίπο, βα] {11 

{ο Όνομ, Νοἰίμον 4ο Τ {ο γοι ΡΥ ν]ια! απίῃου- 
10Ύ Τ ἆο ἴοδο ᾖμησς. 

ϱ5 «Ὁ 

ΧΤ.--ΑκὈ Ίο Ῥοσαπ {ο βροα] {ο οι ὮΥ 
ῥαναβ]οΡ. ΑΔ. ΠΙΝ ρ]απίος α, νιπογανς, απά ϱοῦ ο 

Ἠοβσο αροιΐ {, απά ἀπο α Ἠνίπο-ναί, απά Ῥ]{α 

1οϊγου, πιά Ιοῦ 1έ οιῦ {ο Ἱαςραπόπιον, απ Ἰνοπῦ 

ϐ αυτοι. Απαά αὖ ἔἶιο Βοαδοη, Ίο βοπί ο, βουγαπύῦ {ο 

ιο Ππςραπάπιοπ, ἐαί Ίο παϊσΠ{ χοσοῖνο {10Π1 {]ιο 

Ἠρραπάμποη σοπιο οἱ ιο {νηῖς οἱ ἴμο γιπογανά, 

ὃ Απ ου ἰοοῖς Λῖπι, απ Ῥοαῦ Ἠΐπῃ, απᾶ βοπῦ Λίπι 
4 ΑΥΥΑΥ οπιρίγ. Απ ασαῖη ο δοπύ Το Ίνοιη α1ι- 

οὔλον βουναηῦ: απά αὐ 11 0ΠοΥ οα5ῦ 5δίοπος, απά 

πνουπάσά λόπι Ἱπ ιο Ἠοαά, απά δοπύ Επι αἵναγ 

ὅ βαπιοίι]1γ Ιαμά]οά. Απά ασαῖῃ Ίιο δοηἱ αποίἸου, 

απ Πήπι {1οΥ ]:]]οά; απά 1ΠΑΠΥ οί]ιους; ο) 1ὐοπν 
ύιογ Ώοαῦ 6οπιο απ Ι1]]οά 6οπηθ, Τ]ιογοίοιο Ίαν- 
Ίπο γΥοῦ 9Π6 59Η, 115 Ῥο]ονος, Ίο 5οπύ Π]πη αἶδο {ο 

ἴοιι Ἰα5ΐ, βαγ11ς:, Τ11ου. αν ]]. 1οΥοἵσπσο ΤΙΥ 501. 

Ῥπαῦ χοβο Πταδραπάιποι βαϊά απποπς {]οπηςοίνος, 

Ἐη15 15 {ιο Ἰοῖι, οοπ]ο ]οὐ τις Ις11] Ἠΐνα, απᾶ ιο 11- 

Πον]ίαποο 1 Ῥο οἱ. Απ (ογ {οοῖίς Ἰήπι 

απά Ισ Λῦπ, απ οαδῦ ἠίπι οιῦ οἱ ἴμο Υἱμο- 

γανᾶ. Ὑπιαῦ ἠιονοίονο 1 ιο ]ουά οἳ ιο 

γἰπογανά ἆο7 Το αγ] οοιιο απᾶ ἀοβίτοΥ ἴο 

Πιβραπάμπον, απ. οἶνο {ο γίπογανά {ο οίμοις. 

Ἠανο γο ποῦ οἵοι χοπά ίςδ βοηρίύανο: Τ]ο 

Φίοπο, ΥΙΟ]. ιο Ῥι]άους το]οσίοά, Παί] Ὦοσοππο 

ο οἶ]οί οοΙΙΘΓ-6ίοπο; 15 Ίνα ιο Τουρ 

ἀοῖπο απά 16 15 οποια] 1η ο ογοβῖ Απ 

ΏιοΥ ροπο]ό {ο αγ Ἰιο]ά οἱ Ἠΐπι, Ὀπή {οανοᾷ {ῑιο 

ονοινά ; {ου ἴ1πογ Ἰκπου εμαῦ Ίο Ἰαά βροϊκοι {ιο 

Ῥαναδίο ασαἰπδῦ {]οπι; απ Ίλμογ 1ου η απά 

ποηῦ Αγ. 

Απ ιογ 5οπᾷ {ο Ἠϊπι 6οπ19 οΓ ἐ]ιο Ῥ]ιανίδοςς, 

απ οἳ ιο Πονοβίαπς, {ο οαίομ Ἰάπα Ῥγ (ας, 

Απ ν]οπ 1οΥ οἑ116, {11ου 5αΥ {ο 111, δασ]ιου, 

ὧο που Όιαίῦ ἴμοι αἲί νο, απᾷ οατοδί {ου ο 
0106, {ου ἴποι τοσαγᾷοδύ τοῦ ο ϱού5οπ Ο/ 1101, 

δα ἰοπο]ιορύ νο Ίναγ οἳ ἀἄοα ἵπ {γπν: 15 16 

αν {1 {ο οἶνο ὠἡριίο {ο Όοραν, οἱ που. Ὀμα]] 

ο ρἶνο, οἳ 111 Ίνο ποῦ οἶνοῦ Ῥιί Ἰο, Ίκπου- 

πο {μοῖν Ἠγροοχίδγ, 5αἱᾷ {ο Ίλοπι, Υ ἆο γο 
Υ 1ης Ὀτίμς πι α Ῥοπηγ, ὑλαῦ Τ 1παγ 5οο 4. 

Απά ου Ὀνοια]έό . Απά Ἱο δα ἴο οπι, 

Ὕμοξο Ίπασο απ Ἱηδοηρίίοι ἵδ ὑς  Απᾶ 

Ώου εαϊά {ο η, 06.1”. Απ ὀᾳδις αΠδΥ/ου- 

πο, δαἱᾷ {ο οπι, Ἡοπάον {ο Οσοβα. {ιο (ήπος, 
]ήο]ι αγο 0084175, αμᾷ {ο ἄοᾶ ο νίπος, γγ]] ο]ι 
α1ο ος. Απά νου Ἱνοπάθνος αἲ Πήπι. 

Απά λογο σοἵπἸς το πι Φαάπσοοσς, Ίν]ιο 

βαΥ ἴἶονο 15 1ο τοβιγγοοῦίονα; απά ον αξκοᾷ 

μήν, βαγίησ, δυσμου, λΙοβο5 Ἰντοίο ῖς {ου τ15, 

Τ{ α πια) Ῥνούμον ϱ]ου]ά ἀῑο, απᾷ Ίσανο αι Ἰν][ο 

Ῥομϊπά Ἠϊπα, απά Ίσαγο πο οΙ]άνοι, ἐλιαί 11β 
Ῥνοί]αν β]οιι]ά ἴα]κο Πὶ5 σηιίο, απ ταἶδο τρ ο{- 

ερτίησ Τον μἱ5 Ῥνοίμου. Ἴ]ονο Ἰ/ουο ΒΟΝΟΠ 

Ῥνοίμτοι; απά ἴο Πγδύ ἴοοῖ]ς α Ἠίο, απ ἀἁγίης 

1ος πο οβριίπα. Απά ο βοσοοπᾷ ἰοοῖς Ίνου, 

απά ἀἱσα, ποϊθιαν 1ο[ί ο αἩγ ο[βριίπο: αιιᾷ 
ἄνο τά Πκονγίδο. 

απᾶ Ἰοίι πο ο[βρτίπο: Ἰαδί οἱ αἲ, ὅιο ἹγοιΊαῃ 

ἀἰοᾷ αἶδο. Ίηπ ο τοδιντοσύίοη {λογσ[ουο, 1γ]1ο 

Απ Όλο 6ονοη. {οο]κ Ίου, « 
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Ώ16Υ το, το π]]οἩ οἱ ἴἼοπι ππ]] οἶιο ο αν πι{ο ἤ 
24 {ου ὧιο βογοη Ἰαᾶ Ἠδυ {ος α πήίθ. Απᾶ ὄθειθ 

απβποιίπρ, 5αἱά {ο ἴλοπι, Ὦο Υο πού ἰλοισίοτθ 
611, Ώθομ1βο Υο Ίπποι ποὺ ἴλο βορίανος, που 

20 Ώιο Ῥοπου οἳ ἄοά 2 Έου π]ιθι {16γ εΠα]] τίδο 
Ώοπα {1ο ἆθαά, ια ποϊθιου ΤΙΑΙΥΥ, Ποῦ 419 
βίτοι Ίπ πιανπίασος Ῥαὐ αὖθ ]]το έλα απροἱς, π]ιο 

260 ατο ἴτπ 116 Ἠθαγαιβ. ἘῬτπί αδ {ο Πιο ἀοαᾶ, ἐαῦ 

Ώου τῖδθ; Ί8το Υο πού του ἵπ ἴμο Ῥοοῖς οἱ 
Μοβοβ-- αὖ ιο Ῥιβῖι----Ί1οη ἄοά βροϊο {ο Ἠϊπι, 
βαγΊπρ, 1 απιυ ἴιο ἀοᾶ οἳ Α,γα]απι, απᾶ ιο αοά 

2] οἳ Ίδααο, απᾶᾷ Ίο αοᾶ οἳ ζαοοῦ) ο {5 ποὺ 

Ἠιο ἀοᾶ οἳ ο ἆθαᾶ, Ῥπί οἳ πο Ἠπτίηρ: ο 
Ὡιονθίογθ ἆο οτεαῖ]γ 611, 

28  Απᾶ οπθ οἳ ἴμο βοτρ6Β ο811Θ, απᾷ Πανίηρ ]ιθατᾶ 
Όποια τοββοπῖηπρ ἰοροίμοι, απᾶ Ῥονοοϊνίης ΊἨιαί 
Ἡο ηαά απβπογοά ἔμαπι πνο]], αβ]κοἆ Ἠϊπι, η Πῖομ 

29 18 ιο Πτεῦ οοπιτπαπᾶπιθηῦ οἳ αἩ τ. «Απά ζορα5 αἩη- 
βποτθς Ἠ1πι, Το Πνεί οἱ αἲ] {ο οοπηπιαπἁπιοης {5, 
Ἠσατ, Ο Ίευαα]; Τ1ι Τιονά ους ἄοά 1β οπο Ἰιοτᾶ : 

860 απά έλοι β]α]ί Ἴογο {16 Τιονά Πιν ἀἄοά πι αἲὶ 
Ώιγ Ἠοαγῦ, αλά ση αῇ1 {15 εοτ], απά να] αἲ] ἴ]νγ 

πηἰπᾶ, απ ση αἲ1 Ἡγ βἰαισί]ι: ή ἐς ιο βγδύ 

5] οοπιπιαπάπιθηί, Απά ιο οοοπά, 11]κο 15, ἐς 118, 

Τποι β]α]{ Ίοτο {Ἡγ πδῖρΊρον α5 ἰ]ιγεο]{: οιο 
18 πο οἴμον οοπιπιαπᾶπιοη{ ϱυθαΐου; {αι ᾖμθρο, 

82 Απά Ίο' βοηθο 'ταϊά {ο Ἰήπι, Ίο], Τομσ]ιοι, 

Όλοι Ἱιαβύ 5ροῖθη 1ωπ]γ, {ου έλαιο 5 0π6; απ - 

85 1Ίιοτο 18 πο οἴἶθυ Ῥρριάθς Ἠΐπι: απά {ο Ίοτο Ἠϊπι 
ψΙζῃ αἳ {πο Ἰοανῦ, απά π αἲ ιο ππᾶσι- 
βἰαπάΐηρ, απᾶ πι αἱ] ο εοα], απ π( αἱ] 
Όιο βοπρίΠ, απά ο Ίονο οπθ ποΐρηρον αϐ 
οπθβο1/{, 15 Ἱποτο {παη αἱ] ο π]ιοἰο Ῥί-οἔοι- 

84 1ηρς απά ἴλο βαογ Πορ. Απά πηση οὦθ5ις 611 
Ὠιαῦ 19 αηςπογθᾷ ἀἴδογθαί]γ, Ίιο ϱαῖᾷ {ο ήπια, Τ]οι 

ατῦ πού {αν {νοπι {πο Κποᾶσπι οὗ ἄοά. Απᾶ πο 

οπο ἄπνδί ᾳποςίῖοη Πϊπι αἩγ {ανί]ιοι. 

δὃύ Απά ἆορα αηβηπογθᾷ απᾶ ραῖᾷ, π]]ο Ἰθ 

τααρβύ ἵπ πο Ὄσππριο, Ἠοι Βαγ ιο ϱοτίροβ, 

δ6 ὑπαί ιο Αποϊηώο 18 ο 5ου οἱ Ὠατίά } Του 

Ῥανίά Ἰήπαβο]ῇ ραἱᾷ Ὦγ ιο Ἠοίν βρί{, Τμο 
Ἰμοτᾷ ραῖᾶ {ο πιγ Ποτᾶ, Βἱ6 Ίμοι αὖ πγ τὶσ]ύ 

Ἠαπά, ΠΗ Τ πια]κο ᾖήπο οποπιίοΒ {Υ Εοοΐβίοο], 
9ἵ Ὠανίᾶ ᾖιονοίονο Ἰήπιδο]{ οα1]οίῖι Ἰῆπι 1μονᾶ, απᾶ 

Άουψ έλθι 15 Ίο Ἠϊ ποπ Απᾶ ἴιο σγουί ονοπά 
Ἠοατά Ἠΐπι οἸαά]γ. 

96 Απά Ίο ραῖά {ο Όαπι ἵπ Πή5 {οαο]ήπρ, Βαπανο 
οἱ ἴιο βοτἱ6β, πο Ίογο {ο παϊῖς αροι{ ἵπ Ίοπο 

"Ἱορῦ αηΥγ οπθ Α]Ἱοπ]ᾶ ἀοοοῖτο Το. 

10096Ρ, απά ουο βαἱπίαΙοις ἵπ ἴ]ο τηαχ]κοί-ρ]ασθΒ, 

απᾶ ἔλο Ἀτβδῦ βοαῦς Ίπ 116 ΑΥΠΑΦΟΡΊΘΒ, απᾶ ἔλο 99 

Ητβῦ Ῥ]ασθΕ Ίη {πο {θαβίς: π]ιο ἄογοιν πὶάονς) 40 
Ἠοι5θ8, απά {ον α Ῥτοίθμδθ ππα]ο ]οπρ ΡΥΥΟΙΒ; 
γθβο τν1]] τοοσῖγο ρτοβίου οοπᾷεπιπαίίοῦ. 
Απᾶ ὦσδιβ δαΐὐ ογου αραἰηδύ ἐο {θαδΗΙΥ, απᾶ 41 

Ῥομοιά 11ο ο ονοιπᾶ οαβύ ΤΙΟΠΟΥ Ἱπίο 119 
ηθδύ1Υ: απᾶ ΤΙΠΥ ἨὙ1ο ποινο χἱοΆ, ομδύ Όν 
ΠΙΟΠ. Απά Ἴλθιο 6411Ἴ6 α Ῥοοῦ πἰάου, απᾶ 43 
βΏο οαξῦ ο πο τη1{θΒ, Ὑπ]ςοὮ ππα]θ ο {ατήμπρ. 
Απά Ἰο οα]]οά Ἠϊς ἀδοίρίας ἴο Λάπι, απά 5αϊῦ 45 

ἰο ἴμεπι, Τνπὶγ Τ αγ {ο τοι, Ὠαῦ Ὠπ]β Ῥουυ 

νάον Παλ οαςδί ἵπ Ίποἵο ματ αἲἱ λοβο, γιο 
Ἠατο οαβύ Ιπίο {16 ἸπθαβΙΥΥ. Έου ἐλον ο] οαδι 44 

πι οπύ οἳ {είν αριπάαποθ: Ῥαῦ εΏο οτ{ οἱ 1ου 

Ῥονονίγ, οαδῦ ὑι αἲ] ναί οἶιο ]ιαᾶ, ουε 16 πο]ο 

Ἠνηρ. 

ΧΤΠΙ.---Απο ας Ἰο ποπί οπὺ οἳ ο Ίθπιρίθ, 
οπθ οἳ μΐς ἀῑδοίρίθς δα1{Ἡ {ο 1πι, Τοδο[αν, 568, 

ν]αῦ 5ἴοπο8, απά π]αῦ Ὀ]θίπρς! Απᾶ ζορις 3 

αηβπογίηρ βαὶᾷ {ο Ἠϊπι, Βοοβῦ ἴιοι {πρδο ριουῦ 

Ῥυ]άΐπρα 2 ιθιο πΙ]] ποῦ Ῥο Ἰα[ς οπο Βἱοπθ ο 
αποίμου, π]]οἷι ππ]] ποῦ Ῥο ἔμνοπη ἄοππ. Απᾶ 

α8 Ἰθ ϱαῦ οἨ ἴθ πιουπί οἱ Ο0Ηγ6β, οσον αρθἰηςί 

ἴιο {επιρίθ, Ὦθΐθι, απᾶ «απιθδ, απά σομη, απᾷ 
Απάνοπ αρ]εοά πι ριήταἰοίγ, Το] π8, πλου πι 4 

Ώιορο []ήπος Ῥο 2 απά π]αί αυ] ὖο ιο βἱρη ποια 

α]] ιοςο ἐήπρς ατο αΏοπύ Το ο {ΠΠ οά 7 Απά ὅ 

ᾗοεας αηβποτίηρ ΊθΠῃ, Ώθσαη {ο βα”, Τα]κο Ἰοοᾶ 
Έου ΠΙΑΠΥ ϐ 

ση] οοπιο ἵπ πι παπ1θ, Β4ΥΊΠρ, 1. απι ᾖε, απᾶᾷ 
τν] ἀοοοῖνο ΠΙΑΠΥ. Απά πΊου 7ο β]ια]] Ίσαυ ἸἹ 
οἳ παἲς, απᾶ 1ππποίς οῇ πα15, Ῥο πού αουβ]αᾶ, 

ΟΥ ἔᾖθσο ἐ]πρς παπιθῦ 60ΙΠΘ ο ρα55;: Ῥπύ ιο οπᾷ 
ἶ πού γοῦ. Του παϊῖον πί]] τδο αραἰηςῦ πα/ήοἩ, δὃ 

αᾶ Ἱάπρίοιι ασαηδὺ Ἰηπσᾶσπι: απᾶ λογο ση] 
Ῥο οατλαπαί(ος Ίπ ταν]οις Ῥ]ασοδ, απά Ίοιο 
η] ο {ππος, απ οοπιποβίοῦς: {ποβο αγε ιο 

Ῥορίππίΐηας οἱ Βογγού”. ἈἘπί {αἷο Ἰοοᾶ {ο οατ- 9 

εοἱνος, {ου νου πὶ]] ἀο]γου γοιι πρ {ο οοπποῖ]β, 

απᾶ Υο ΙΙ ο Ῥοσΐοι {π ιο ϱ7παβοσπε5: απᾶ 

ο ση] βἰαπᾶ ΤῬοΐογο βΟΥΟΥΠΟΙΒ απᾶ Ἰάπος {ου 
τΥ 84ο, {ου α Τ6ΒΙΙΠΙΟΠΥ Το ιο, Απά Ίμο 10 

ροβρο] παπδέ Ενδύ Ῥο ῬαυΗβ]οά απποπο αἲ] ἴλο 

πα[ίοις, Ῥπὸ π]ιοι {1οΥ ε]α] Ἴομά οι, απά 11 

ἆθ[νον τοι πρ, Ῥο πού απηπίοιβ Ῥο[ογεμαπᾶ αξ ἴο 
πγ]αῖ Το εἶναι] βροαῖς, πο ἄο ο πιθβϊ(αίο: Ῥπύ 

ο» 
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Ῥο]ιο]ά, ἴἶο [ο-ύνοο, Πο] οι αῑᾷδί ου)δο, ἰ5 

ἀμ]οςᾳ πρ. Απά ἆοδ15 αΠβοΡίπο, ρα1ἴ] {ο οι, 

Ἠανο {αἱ ἵν ἄοά. Του να] Ι 5αγ {ο γοι, 

Όιαί νοσνου ϱια]1 εαγ {ο (ή Ἱπουπίαίπ, Ώο οι 

Υ0ΠΊΟΥος, απ Ῥο μοι σαδῦ Ππίο πο ποια; απά 

111. πο ἀοιοῦ Ἱπ 15 Ἰσανί, Ὀιιῦ εινα]. Ῥο]ίονο 

Όλα σν]ναῦ πο βαἰ ει ΙΙ οοππο {ο Ῥαδ5; Ίο βἰια]1 

Ίπηνο Ὑαίονον Ίιο βαϊι. ἘΓιουσίογο 1 5αΥ ἴο 
γοι, μαίονον Ώμος γο αδί, Ἠ]οη γο ϱ4Υ, 

Ῥο]ίονο ια γο αν] νοσοῖνο, απά γο βΙα]1 Ἰανο 

Ώποια. Ἆπά πλου γο ραπ Ῥγαγίπο, {οΥυρίγο, 1 

γο Ἰθνο αἲΥ Ὁίηο ασα]πςδύ ΑἨΥ ΟΠο; ναί γοιιν 

Τα ιον αἱδο, Ἡο 19 ἴπ ἴ]μο Ἰοανομς, Π1αΥ {οΥ- 

οἴνο γοι γοιν {νοβρ8ββο. Ῥπί 1 γο ἆο πού 

{ογοἼνο, ποιον ὧν] γοιι" Ταὔ]ου, γγλο 18 ἵπ ἴλο 
Ίσανοῃς, {ογοἴνο γοιί ἰ6βραξκοβ. 

Αιιᾶ ου «οπιο ασαἰι {ο ὦουήδα]ο: αμά αδ 
Ίιο Ίνας ανα []μο 1 Όλο {οιπρ]ο, 11ογο οοµ1Ο Το 1111 

ιο ολο ρι]σξίς, απά ιο ϱουἶρος, απᾷ ἴἶνο οἱάονς, 

απά ϱαγ [ο Ἰήπα, 12Υ ν]αῦ απιλιογ]ϐγ ἆοοδύ ιοι 
(πορο {ήπος  απά νο σανο ὕιου ἴμῖς απι]ιου1ϐ} 

{ο 4ο ἴιοξο ήπος Απᾶ ὀοδαδ απδινονσᾷ απά 

βαϊά {ο ποια, 1 αἱδο αν] αξίς γοι οΠΟ Πποςίίοη, 

Οά αΏδνοῦ 1ο, απ 1 ] ἰο] γοι Ὦν υ]αῦ 

απύ]ον]ϐΥ Γ ἆο Ί]ιορο ᾖήποδ. Το ΠΠΠΙΟΥΘΙΟΗ 
οἱ ο], ναδ 1 {1οἳι. Ίσανοῃ, οἱ. Ποπ 1ποη 

ΑΗΦΥΥΟΡ 11ο... Απ που τ1οπβοΏος απ1οπο 1]ο]- 

βοΐνας, βαγίηπο, 1 νο θα] εαΥ, ΠΟ οανοη ; 

Ίο γη]. δαγ, ΥΙΥ Ένοι ἀἰά γο πού Ἰνο]ίονο Ἰτη Ἡ 
Ῥιἡ 1 νο ελα]. δαγ, Εγοιι Ἠοι,---ἴΊιου [οανοᾷ 

Ἔιο Ῥοορ]ο; {ος αἲ] Ἰο]ᾷ 9 οἶιπ {ο νο τοα]!γ α 

Ρνογρ]ιοῦ.. Άπά μογ ἀπδνουος αιιά βαϊᾷ {ο ἆοε115, 

Μο 4ο πού μον. Απ σοβιβ πΠβΙοΓίπο, καἰ[]ι 

{ο οι, Νοἰίμον ᾳο Τ {ο γοι ϱγ ναί απί]λου- 

16Υ 1 ἆο ἴλορο {ήμοβ. 

ΧΠ.--Ανῃ Ἡο Ῥοσαπ {ο βροα]ς {ο Όιοπι ὮΥ 

ῥαναμίοδ. Α πιαἨ. ρ]απίοά α νππογανς, αἰά ϱοὲ α 

Ἱοίσο αροιιῦ {, απά πο α Ἰνπο-ναξ, ας 0 ]{ α 

{ογγαν, απ 1αῦ Ἱέ οιῦ {ο ἸπιδραπάπποἨ, απ νο 

αὐνοπ. Αιά αὐ πο 6οᾶΡοΏ, 11ο ποπύ α 5ΟΥΥΑΠΕ 10 

ἐλο Ππιρραπάπιοη, Εαύ Ίιο πιἰσΏί τοσσίνο [1οἱα (ιο 

Ἰβραά Π1ΟἨ. δοππο οἱ ἴλο {νι οί ο νἰπογανά, 

Λπά νου τοο]ς Λίπι, απ Ῥοαῦ Ἠ11η, οπᾶ βοπῦ πο 

ΑΝΑΥ ορίγ.  Απά αραία Ἱο δοηί {ο ἴἶνοιι αἩ- 
οὔμον ϱουναηίῦ: απ αὖ 1) {1ογ οαςδῦ δίοπος, απᾶ 

πνουπάσοά Λΐπι Ἱπ Έλο Ἰχοας, απά 5ουηἱ λίπη αΑΥ 

β]αιποβαΙΙγ Ἰαμά]οᾶ. Απιά ασαἰπ Ίιο βομύ αποϊ]ου, 

απ μήπι νου Ἰε]]οά ; απά πιαπγ οὐἶους; ο) οπου 

Ώιου Ῥοαῦ 5οπιο αιιά Ἰά]]οά 5οϊπο, Ἰπιονοίονο Ίαυ- 
Ἰπο γοῦ οπο 59Η, Πἱ5 Ῥο]ονοά, Ίιο βοπύ ΠΙΠ1 8159 {ο 
ποια ]ε5ί, βαγΊπο, 11ι6Ύ ν]] νονοῦσοπσο ΠΙΨ 50Η. 

Ῥιὅ {μοδο αςραπάπιομ. βαἱᾷ αΠποΠς {11οπιβοίνος, 

ης 15 ἴ]ιο Ποῖ., 6οπια ]οῦ τις ΙςΠ1 ήν, απά Ίο Ἱῃ- 

ουἱίαπσο νΙ] Όο οἵῦ5. «Λι ἴιογ ἰοοῖ]ς 1ήπι 

υπ Κος Λι, απᾶ οαδί την ους ο νο νἰμο- 

γανᾶ. γα ονοί[ονο αν]. Όλο Ίου οἱ ιο 
γίπογανα 4ο ο απ] οοιπο απ ἀοβίνοΥ Ίο 

Ππβραπάιπση, απά οἶνο {ο γἰπογαν {ο οί]ιους. 

Ἠανο γο ποῦ ονοι χοπᾶ ίς βονϊρίπτο: Το 

βίοπο, Ἠν]Ιο ιο Ῥιάονς χο]οσίος, ]γαίᾗ Ὁσσοπηο 

ἴμο ο]οξ οοΥΟί-δέοπο» Ἠάδ Ίνα Όιο Του 

ἀοῖπο απᾷ Πές ἵ5 οπου α] ἵπ οι ογο»” Απ 

Όιογ εοιιολῦ ἴο 14Υ Ἰο]ά οἱ Ἠΐμη, Ὀπί {σανοί ιο 
ονοινά; {ον Όπου Ίκπουν ναί νο αά βρο]κον Ίο 

ραναδρ]ο ασαἰπδῦ {νοπις απ Ώιογ 1ος Ἠήα απά 

πιοηῦ ΒΝΑΥ. 
Απά Όνου 5ος {ο Πΐπι 6οπ1ο οἱ ἴ]νο ὮΠμανρους, 

απ οἳ Πιο Ἠονοςίαμς, {ο οπίοµ. ήν ὮΥ (ας, 

Απ γη αγ οα11ο, {1ογ 5.Υ {ο Ἠ, Έσασ]ιο, 

Ἠο Ιον” ια Ίλοι αγ πο, απ σαγορς {οΥ 1ο 

0Πο, {ον ἴποι τοσανζοδί ποί ο Ῥοῦβοη ο{ 1161, 

Ῥιῖ ἱοπομορβύ Ίο Ὕναγ οἳ ἀἄοά ἵν ρα: 15 1ΐ 
Ἱαν{α] {ο αἶνο ήραίο {ο Οοδαι, ο) που Μα] 

Νο οἶνο, ο) 511 κο πού αἰνοῦ Ῥιαή Ίο, Κον- 

πο ᾖλοῖν ΤΥΡΟΟΙΙΑΥ, βία {ο ἶχοια, 1 ἩΥ ἆο γο 
Ώγ πιο ῦ. Ὀνμο πιο α ΤΟΠΗΥ, ἠιαῦ Τ ππαΥ 5οο τέ. 

Λιά Τμογ Ὀνοισέ {έ Απά ο Μαϊ] {ο νι, 

Ἴλ]ιορο Ίμπασο αμᾶ ἱπδοηρίου 15 Απ 

Όιογ εαϊά {ο Ἠῆμ, Οοξαίς.. Απ ἆοδις αΏβΙΥΟΙ- 
ἴπο, φαϊᾳ {ο {οιι, Ἱνομάον {ο Οσδαν ιο ἠήπος, 

λίου αγο Ο0Ρ0175, απά {ο ος ἔἶιο ἐήπος, γγ]]ο]ι 

α.ο ἀο,. Απ μον πνοπᾷσνος αὖ Πήτη, 

Απιά ἶιοιο σοιπο ο πι Παάασσοσς, ]ιο 

βαΥ λογο 18 1ιο 1οδιγτοσβίος: απ ιο αβκο 
πα, βαγίπο, Έθασ]ιοι, ΛΤοβ68 ανγοίο {ῖς {ου τ1, 

1 α- πια Ἡ Ὀνού]ιου ϱοι]ά αἱο, απά Ίοανο α τνἰ[ο 

Ῥο] ια Ίπα, απἆ Ίσανο πο ομ]άνοι, ια Ἠϊρ 

Ῥνοί]ιον β]οιι]ά α]κο Ἠΐ5 αν (ο, απ ταἴδο τρ ο- 

ερτίπο {οι 15 Ῥνοίμου, Ἔ]ονο Ὑογο βονοι 
Ῥνού]νος: απᾶ ιο (γρί ἐοοῖς α ]ίο, απ ἁγίης 

Ἰο[ῦ πο ο μριῖηρ. 

απά ἀῑσα, τιοἰί]ου 1ο[ἱ Ἠο αἩπγ οΠδριίπο: απ 

Ώνο ἐΠίνά 1κονΊδο, Απά ιο 6ονο ἰοοῖς Ίου, 

αιιᾶ ]ο[ῦ πο οὔερτίπο: ]α5δῦ οὗ αἰ], ἴιο γγοιήαἩ 

ἀϊσᾷ αἱδο. Ίπ ο τοραγγοσον ιογσ[ογο, ΊΥΊΘΗ 

Απά ο βοοοπᾷ {οοῖς Ίνοιυ, 2 
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Ώ1οΥ τβο, {ο πγμῖο]ι οἱ ἔλοπι ση] εἶο Ῥο α σν1{ο ῇ 

24 {09 ιο 56Υοπ Ἰαᾷ οι [ον α πο, Απᾶ 26518 

απβποι]πα, βαἱᾷ {ο ποτ, Ὦο γο ποῦ {λμογαί[ογθ 
611, Ώθοβιβο Υο Ίποπ πού ἴο βοτἱρίαναος, ΠΟΥ 

6 ιο Ῥοπογ οἱ ἄοᾶτ ου που ο εἸια]] τἶςο 
Ώγνοπι πο ἆθαᾶ, παν ποί]λθν ΙΠΒΥ}Υ, ἨΟΥ α16 

βἶγοι ἵη πιανπίαρο; Ὀπὐ α1θ Ἰ]ο ἐλε απρο]ς, π]ιο 

26 αγο 1π 116 Ἠθαγθηβ. Ἑπῦ α5 ἰο ο ᾷοαᾶ, λαί 

Ώου τὶδο; Ί8γο Το ποῦ τθαά {π {ο Ῥοοῖς οἱ 
Μοβος-- αὖ ἐἶιο Ὀτσ]ι-- Ίου ἀοᾶ εροίκο {ο Ἠϊπι, 
ΒΑΥΊΏΡ., } απι ὧο ἀοᾶ οἱ ΑῬναμαπι, απᾶ ἴἶο σοᾷ 

21 οἳ Ίξδααο, απ ἴἶιο ἀοᾶ οἳ ὦαοοῦ} Ἐς ἶ5 πού 

Πιο ἄοά οἳ ιο ἀοαᾶ, Ὀαή οἳ ἴιο Ἠγίηπρ: γο 
ἰλονθίογο ἄο ϱ16α{1γ 613, 

26  Απᾶ οπθ οἱ ἐ]ιο βοτίρος σα1πθ, απᾷ Πανίπρ Ἠθανὰ 
Όποι τοββοπΊηρ Ἰοφοίμου, απ Ῥοτοσίνίης ἰαῦ 
Ἡο Πα αποπγοτοᾷ {λοπι γγοι!, αθ]εοᾶ μάπα, Ἡγ 1 ο]ι 

29 18 ἴμο Ἀνβί οοηπιαπάπισπ{ οὗ αἲ1 . Απά ἆθριβ αἩ- 
βποτοά Ἠΐπα, Τ]1ο Πνςί οἱ αἩ έλλο οοπιπιαη ἀππση ἐς, 
Έσαυ, Ο Ίδας!; Τ]ιο Τιονᾷ οας ἄοᾶ 15 οηο Τιογᾶ: 

50 απᾶ Όλοι ολα]6 Ίονο πο Τιονά νγ ἄοά ση] αἲ 
Ώιγ Ἠσαν{, αιιᾶ πη(] αἩ) (Ἠγ βοι], αιιᾶ η ο] Ἡνγ 

πηϊλά, απᾶ συ αἱ] 11γ βποπο]ν: ἐλ]ς ἐς ιο Πνδί 

51 οοπιππαηάπιοπέ, «Απά {πο βοσοπᾷ, 1ο 16, ἐς ἐς, 
Τποι α]α]έ Ίογο :1γ ποϊσ]ηον α5 {ιγδο]1: 11θιο 

6 πο οἴμο» οοππιαπάπιοπ{ ογοπίου [ναι {λθρο, 

9 Απᾶ ιο βοἱρο 'αἱᾷ {ο Ἰϊπι, ΊοἨ, Τοασλαν, 

Έιοι Ἱιαδύ 6ροκοη {π]γ, {ου λογο {5 Οπ8; απᾶ 

88 {Ίιοτο ἶ8 πο οἴ]ιε» Ῥδειάος Ἠῆπι: απιᾷ {ο Ίοτο Ἱήπι 
πι ϱἩ πο Ἰιοανί, απά πι αἱ] ο τπάσν- 
βἰαπᾶ1ηρ, απᾶ η αἲ] ιο οι], απ πι αἲϊ 
Όιο βίγοπρίἩ, απᾶ {ο Ἴογο οπθ ποἰρΏλρου αϐ 
οποβο]{, 15 πιονο Ίνα αἱ] ο π]ιο]ο Ὀανπί-οἴου- 

54 Ίηρς απά ἴ]ο φαογίῄοςθδ. Απά π]σῃ ὦσεις δαπγ 
Ὠιαύ Ἡο αηςπογοᾷ 6δογθοί]γ, Ἰο βα1ἆ 1ο Ἠΐπα, Ἔ]οιι 

ατῦ ποῦ {αν {ποπι Ἠιο Ἱαπσᾷοπι οἱ ἄοά. Απά πο 
οπο άτιρύ ᾳποβίίοη ήπι απγ {πτέμου, 

δὔ Απᾶ ὧοβαδ. απβπογοά απά σαΐᾷ, π]ή]ο ο 
ἰαασβύ ἵπ ιο ορ], Ἠοι εαγ ιο βογίρορ, 

δ6 μα ο Αποϊηιοᾷ 16 Ίο 6ου οὗ Ῥανία Του 

Ῥανιά Ἰπιςο]ῇ ϱαἱᾷ Ὦγ ἴμο Πο Βρὶνϊ, Τ]ο 

Τιοτά βαϊᾶ {ο πιγ Ποτά, Β6 οι αὖ 1ηΥ το] 

Ἠαπά, 1Η Τ πια]κο ἠήπο οποπιίοϱ {ΠΥ {οοίδίοοΙ. 

δτ αγία ιονείοτο Πήμιβο]{ ομ]]οί]ι Πΐπα Τιοτᾶ, απᾶ 

ΆουΥ {ο 18 Ίο ή ρου. Απά Ίο ργουέ ονογγᾳ 
Ἠοσγά Ἠΐπι οἸαά1γ. 

98 Απά Ίο ραῖᾷ Το νοπι ἵπ Ἠὶς ἐοασ]ήηρ, Ῥοψατθ 

οἳ ιο βοῬοβ, πο 1ογο {ο γπαῖῖς αΌοαί ἵηπ Ἴοπς 

"1ορῦ απγ οπο βἱοπ]ά ἀοοοίτο τοι. 

10Ρ6Β, απ ἴουο βα]πία ους ἵπ {1ο τηατ]κοί-ρ]ασθς, 

απά ἐλε Ἀνβυ βθαίς 1η ο β7ΠασορΊΘΕ, απᾶ {νε 99 

Πγβύ Ῥ]ασθς ἵη 11ο {οαθίδ: ππο ἄθνοιν πἰάοννς) 40 
Ποἱ1865, απά {ο α ρτοίομδθ πια] Ίοησ ΡΙΑΥΟΙΡ; 

Ώιθρο τν] γοσοσῖνο ργοαῖοι οοπᾷ6πιπΕ{ίΟΗ. 

Απά ζοβ0β δαΐ οΥο’ αρα]ηςύ ἴλο ᾖοαδυῦ7, απᾶ 41 
Ῥο]ιο]ά Ίου ιο ονοπά οαβὲ ΠΙΟΠΟΥ Ἰπίο {ο 

θά. 1. απά ἨΠιαΠΥ ὙἩο ποιο τἱοἩ, οαδῦ ὧν 
ΠηΠΟΠ, Απά Ί1θιο 64119 ἃ ροος Ἱπ]άοι, απᾶ 43 

Εἶιο οαδὺ ὧι Ὅπο πήἴ6β8, πο τηαΚκο αἱ {αν{μίηρ. 

Απᾶ Ἡο οα]]οά Ἰς ἀἰδοίρ]ορ {ο Λέπι, απ εαἲ δι 48 
το ἴλοπι, Ἔναιγ 1 βαγ {ο τοι, Ειαῦ Όπβδ ροου 

νγπᾶουγ Ἱαίι οας5ύ πν 1Ἴοτο αι αἱ]. οςο, ππο 
Άαγο οαδέ Ἰπίο ἐ1ιθ ἰνοβξΙΥ. Έου έλα αἲἱ οαδί 44 

ὧν οπξ οἱ ιοί αμιπιᾶσποῬ: Ῥαὸ εἶο οπῦ οἱ Ἠου 

Ῥονονγ, οαδῦ ὕπ αἲ] Ἠναῦ οἶιο Ἰιαά, ουοιι Ίιου πλλο]ο 

Ἠνίηρ., 

ΧΤΤΙ.--ΑκΌ αξ Ίο ποπ οπί οἳ ἴμο {οπρ]ε, 
οπο οἳ Πἱ8 ἀἰδοῖρ]ος ϱα11 {ο 1ήπι, Τοασ]ον, 569, 

σ]λαῦ βἱοπος, απά π]αῦ Ὀ]άίπσς!  Απά ἆοδι. 3 

αηβποτίπρ βα]ᾷ {ο Ἠάπα, Βοοβῦ οι ἴποβο ο)οαῦ 

Ρια]άίπρς  {πθνο ππ{]] πού Ῥο 1ο οπο βίοπο οἩ 
αποίῄπου, Ἱγ]ίοἰι ση] ποῦ Ῥο ἴμτοπη ἄοπη. Απά 

ϱ5 Ἡο ϱαΐ οἩ ιο πιοππύ οἱ Ο1γ6β, οσο; αρα]ηδύ 

Όιο ἱοπιρίο, Ῥοΐου, απᾶ απο, απᾶ ὁομα, απᾶ 
Απάνον αφ]κοᾷ ή ῬναίοΙγ, ΓοἨ. π8, που πΙΠ 4 

Έιοβο (πος Ὦο Ἰ απᾶ π]ιαΐ το] ὃς ἴιο βἶἴρη τν]ιοι 

1] Όιορο ἐ]ήπρς ατο αροπῇ 1ο ο {αμ1]]οᾶ 7 Απά 

ᾗορης απβπογίπο Ί]οπι, Ώοσαπ {ο 5.7, Γ4[ο Ἰοος 
Ἐον ΠΙΑΠΥ ϐ 

αν] οοπιο ἵη ΤΙΥ Ἠ.ππθ, βαὔίης, 1 απ ᾖ6, απά 
ππἰ]] ἀοοοίγο 1ΠΑΊΥ. Απ π]ιθι ο εἶα] σαν Ἱ 
οἳ παἲβ, απ ΥΠΠΟΙ5 οὗ 15, Ῥο πού ἐουρ]ας, 
{οΥ 1οσο ἐλέιρς πηπδῦ 60116 Το 858; Ῥηή ὧιο οπᾷ 
ς ποῦ Υοῦ. Έου παίοη πΙ]] χ]δο αραἰπδί ἨαοἩ, 8 

απᾶ Ἰάποᾶοπι ασαἱηςύ Ἱάποάοπι: απ ιονο τν] 
Ῥο. ομνλαπαίκος ἵπ τανῖοις Ῥ]αοσδ, απά 1μογο 

πν]] Ῥο {ωηΐποβ, απ] οοπιπιοίΆοηΒ: 1Ἴοβο αγε ιο 

Ῥοσωπίπος οἱ ΒΟΙΤΟΥΞ. ἈἙπή ἰα]κο Ἰθος {ο γοιτ- 9 
6ονος, {ο Του πῖ]] ἀο]ίτου γοι πρ {ο οοτιποί1ς, 

αμᾶ γο πῖ]] Ῥο Ῥοαίου {π {ο βΥπαβοσιο5: απᾶ 

γο πι] βἰαπᾶ Ὀοίονο ΡΟΥΟΥΠΟΥΡ απά 1άπρς {ου 

πΙΥ 8α]κο, {ον ο Το πιοιΥ Ίο μοι. Ἀπα Ίο 10 

βο5ρο]. ππιδέ ἠνδύ ο ρυρΗρ]ιοά απιοπρ «11 Το 

παβίοης, Ὠπί που Ίου εἰα]] 1δαά οι, απᾶ 11 

ἄο]ίνον γο πρ, Ὦο πού απσίοας Ὦο[οιεἰιαπά ας ἔο 

πη]ωΐ γο ενα] ερθα]ς, πος ἆο γο πηοδιίαΐο: Ῥαή 

ο. 

στ 
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πλπίθγον βιωῇ] Ῥ6 οἴνοι γοι 1π ἠιαῦ Ίιοιν, ναί 

βρθαίς; {ον 1{ ἶ ποῦ γο, πο βροαίς, Ρ0 ο Ἠοίγ 
12 Βρϊπί, Νοπ ιο Ῥτοίιον ση] ἀθ]ίνου αρ ιο 

Ῥγοίμου {ο ἀσαίι, απ ιο {πο {μο οΗ]ά : 
απᾶ ο]άν6υ σνι]] τδο πρ ασαϊηςξς ραγοπίδ, απ, 

1δ οαπ5ο Ἴλαπι {ο ο Ῥπύ {ο ἀοαίπ. Απά ο πΙ] 
Ῥο Ἰαίοῇ Ὁγ αἲ] {ον 117 παπηθς βακο: Ῥαή πο, 

πἩο ε]ια]1 οπᾷ νο {ο {ιο ομς, Ίο αν] 6 βατοά. 
14 ἍἈπί π]αη γο 5ἱα]] 5οο 1ο αὐοπήπαίοι ο 

ἀθβο]αίίοη, 5ρο]οπ οἳ Ὦγ Ὠαπίοι, ιο ρτορ]ιού, 

βίαπάϊπο π]οιο 16 οιποηί ποί (1ο 11, ὑαῦ 

γθασίμ, τπᾶουβίαπς,) οι 1ο ἴλοβο ἵπ οπᾶσα 

16 οο {ο Όλο πιουπίσήἩδ; απά 1οῦ τοῦ Ἠάτη, λλαῦ 5 

ΟἨ. 1ο Ἠοιβο-ίορ, ϱο ἆονα Ιπίο ο Ίοτδο, που 
16 οπίθτ {ο Ίαἷ( αηγ ἡῆπο οτί οἱ 5 Ἱοπβο: απά 

οὐ ποῦ Επι, ναί 15 ἵπ ᾖιο Πο]ά, νούπνπ Ῥαο]ς ο 
11 ἰα]ο 15 ραυπιοπό. ἍῬπί Ίου {ο ἴλοξο Πο αγο 

πι ο]]ά, απά {ο Όποβο πο ιο] Ίπ ἴμοδο 

18 4αγει Βαὸ να ναί τοι» Πσ]ί Ῥο ποῦ 1η 

19 ιο ππίου, Ίου ἵπ ἴοδο ἆαγς Ίοτο σι Ὦο 
α[ΠϊοίίοἩ, Απο] αδ ια ποῦ Ώου Τοπ 16 Ῥ6- 
οἴηπῖπς οἳ ἴο οτοσίοη, π]]οι αἄοά ονοαίας, 

20 ἨΠ ποτ, ΠΟ» οσο» τγ]] Ῥο. Απᾶ οχοερί ιο 

Τιογᾶ παᾷ βηον{οπθᾷ 11ο ἆαγβ, πο Ποδη πνοιι]ᾶ Ὦο 

βανοᾷ: Ὀαήῦ του ἴἶιο εαἷο οἳ 116 οἱοοί, πὝλλοπι 11ο 
21 Ἱιαί] οἸιοβθη, 11ο Παίι β]ονίσποᾷ ἴλο ἄαγδ. Απά 

ἴποι 1{ αἩγ οπο δμα]] 847 {ο γοι, Ῥο]οίά, Ίπουο 
ὃς ο Αποζηίος, ου, Ῥθ]ιο]ά, ᾖε {ς λογο: Ῥο]ίονο 

22 οἱ ποῦ. Ἐον 1915 αποϊπύθει οΠς8, απά {π]ξο 
Ῥτορμοίᾳ πῖ]] τίδο, απᾶᾷ εἶουν 5ἶοης απ πνοπάους, 

25 {9 βοάποο, 1ξ Ῥοβδίρ]ο, ονοι Ίο οἱοοῦ, Ὠτίς {α]ο 

γο Ἰιοοᾷ : Ῥο]ιο]ά, Τ Ίανο {ονείο]ᾷ γοιι 11 ἠήπος, 

24 Ἑπί ἵπ Έιοδο 4475, α[ίο ἰ]ιαί α[ΠὶοίίοἨ, ἐῑο 5η 

π]] Ῥο ἀατ]κοισς, απᾶ {ο πιοοῦ ΙΙ] πού οἶνο 
25 Ἰου Ηρῃί, απ Ίο φίαις οἳ Ἱσανοι πἩ] {α]], 

απᾶ Ώιο Ῥοποις ναί αἲςο ἵπ {ο Ίσανους σ]] Ὦο 

26 ΒἨΑΚΟ", Απά αι Ίο υγ] 5οο {ο βου οἱ 

παν οοπιῖπς 1π. οἰοπάς πι ογοαί Ῥοπεν απᾷ 

21 ρου. Απ οι 1ο ση] εοπᾷ {ου Ἠ15 απροἱς, 
απά ϱαἴ]1ο. Ἰοροί]οι 15 οἸοοῦ οι ο {οι 

ππάς, οπι ἔλο οπᾷ οἳ οαγίἩ {ο ο οπᾶᾷ οἳ 

28 Ἠοανοπ. ἈοἩπ Ίσατῃ {16 ραταρ]ο οἱ {ο Πρ-ίχοο: 

Ὕμοη 1ΐ5 Έναπο] πο ἸῬοσοπιοίι ἰοπάθν, απᾷ 
ραζθοῦι {ουν «πο Ίθανος, Υο Ίκπουν ἰλμωί ο 

29 ΒΙΙΗΠΙΟΣ {9 ἨθαΥ: 80 αἶδο, 16η Υο ἶια]] ϱοο 
Ὥιθβο ήπρς οοπίηρ {ο Ῥαμς, Ίο ἐλαῦ ο ἵ5 

π οἳ, 18 Ίρανος.” 

πθαΥ αὖ ιο ᾖοοι». ΤταΙγ Τ βαΥ ἰο Τοι, Πιαῦ 50 
Ἠής ϱοπογαοῦ πΙ]] πού ραδ8 απγαγ, 111 αἲ] ἴἶναδο 

Ὀήπος Αα] Ἠαγο ο0Πηθ Το Ῥα85. Ἡσανον απά 8 

οατί 1] ραςς απαΥ: Ὀτὸ πι πονάς υΙἩΠ πού 
ῥ856 αγγαΥ. 

Ῥαΐ οοποθιπίης ἴμαῦ αγ οἳ ποτ ἸσπογγοίἩ πο 82 
οπ6, πού 6Υ6η {1ο αησοίς, π1ο 419 1π Ἡθαγθη, ποτ 

Όιο ΦοἩ, πό ἴπο Ἠαίχον οπῖη. 

α]κο Ίνοσά, πναΐοὮ απᾶ ῥΥΑΥ: {0Υ 79 πποπ ποῦ 58 
που ἴμο ὤπιο ἶδ. τΑ8 α ιαπ ροῖπρ αὐτοας, 54 

πο 16[ς ῖς Ίοιςδα, απᾶ ρατο απΏιονΙϐγ {ο 118 

βογγαπς, απᾶ {ο οαοἩ 118 που]; απᾶ οοπηπιαπ(εἆ 
Όιο ρογζθν {ο παϊομ. Ὑαίο]ι νειοίοιο: {09 ο δδ 

Ίπποι ποῦ π]οη {1ο πιαδίαν οὗ ιο Ποιδο οοπηθί], 

αἲ ονοπίπο, ο αὖ πιζπήρ]{, ου αὖ οοοΚ-ονοσίης, 

ον 1π {ο πιονπΐηρς ]οδύ οοπιῖπρ ϱπᾶάση]γ, Ίο 86 

β]ιοι]ά ᾖπᾶ γοι εἱοσρίηρ, Απᾶ π]αῦ Τ Ρα {ο 8τ 

οι, 1 δαὗ {ο α], ασ], 

ΧΤΥ,--ὑΝου αἲθν Ὅπο αγ, παβ ἴλθ ρα55ο- 

γον απᾶ ἔλο αρ οἱ ππ]οανοποᾶ Ῥτουί: απά 

Όιο ομίοί ριϊοξίδ απ ἴμο βοΏοβ εοπομέ 1ου 
νο πο] Ία]κο Ἠΐπι ὉΥ οτα{!, απᾶ Ῥαΐ Λῖηι Το 

ἀσαίῃ. Ῥπό ιο βαἱᾷ, Νού ἀπτίπο ο {οαβῦ, 3 

1ο Όονο 5]οπ]ά Ὦο απ πρτος. οἳ ο ῃοορ]ο. 
Λπᾶ πιο ιο πας ἵπ Ῥοί]αηγ, 1 ο Ώοιδο οἱ ὃ 

ΘΊΠΟΠ Ίο Ίσρευ, αξ 19 τοσ]ποᾷ αὖ ἴαρ]ο, ἴιοτο 
σαπιθ αν ὙοΙπαπ Ἱατίπο ΑΠ αἱαραδίου-ρος ος οἶπί- 
ηοπέ οἱ αρϊκοπανς, Ῥττο απ ΥΟΥΥ οοδίγ; απά 

5ο Ῥγοἷκο μθ Ἠοχ, απᾶ ρουχος δέ οἳ Πἱ5 Ἰοαά. 

Απᾶ {λογο ποχο 8Ο1ΙΠΟ, πο Ἴσογο ππποι ἆἱδ- 4 

Ῥ]ουδοά αἴποπο {Ποπιδοίνας, απ ϱαἱά, Αγ πας 

{ς παξίο οἱ ο οἰπίποπί πιαίοῖ. Ίου ἴμς ὅ 
οἰπποηῦ τηϊσ]έ Ίαγο Ῥουπ. 5ο]ᾷ {0Υ Πιοχο αν 

ἴμγερ Ἠτπάνοά οποΘ, απᾷ ϱναι το ο Ῥροου. 

Απιᾶ 11ογ πα απγθοᾷ ασαἰηςδὺ Ἠσυ. Ῥπῦ ἆθδις ϐ 

αἱ, Τιοῦ Ίου αἱοπο; πΨἩγ ἄο το {πουρίο Ίου ᾖ 
βιο Ἰαίι Ἱντουσηί α οοοᾷ ποτῖς {ου Ἱπο,.. 1ου Ἰ 

Υ9 Ίιανο ἴ]ο Ῥοο» η οι αἱναγδ, απᾶ πῃσι- 

6ΥοΥ Υο ππ]], Υο ση ἆο Ίἶοπι ᾳοοᾶ, Ῥπύ πιο γο 
Ἰανο πού αἱπαγδ. πο Παίμ ἆοπο π]ιαῦ οἹο 6 

οοτ]ά: ο Πα αποϊηίοά 11Υ Ῥοάυ Ῥο[ονο]απᾶ 

{ου ἔἶιο ανα]. νι Τ αγ {ο γου, πογθγου 9ϐ 
Ώνϊς. ροβρθ] 5]ια]] Ῥο Ῥργοασ]οά {Πποπρ]οπί νο 

ωὸ] 

α. ο», “]ὲ {5 αξ 11ο) πι)” οἱο, 

ν 0,“ Νου ἴλο ῥαβεούον αλά {με εαν οἱ απ]θαγοποῦ Ῥτεαςὰ 
πουθ {ο Ῥο ἐππο ἆνγς ανευναγάς.” 
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πΏο]ο ποτ], π]ιαί εἶιο Ίνα στο, εἶνα]1 αἱξο Ῥο 

10 βροϊκεη οἱ, {ον α 1ποπιοτία] οἳ Ίο6υ. Απᾶ σας 

1δοατ]οί, οπο οἱ {1ο (πποινο, ποπῦ {ο {πο ο]ίθ[ 
11 Ῥιοςί {ο ἄομναν Ἠϊπι πρ το που, Απά πηθη 

ΏΠ6Υ Ἱοατᾶ 4Ἡ, 1ιοΥ ποιο ρ]αᾶ, αιά Ῥτοπιςθᾷ {ο 
6ἱνο Ἠ1Π1 ΙΠΟΠΕ6Υ. Απ 11ο βοισ]ιέ Ποπ ο πηρ]έ 

οοπγοπΙοη/{]γ ἀθ]ῖγον Ἠ1πη πρ. 
12 Απά ιο Βιδί ἄαγ οἱ ἔλο ]ζασ οἱ ππ]οανοπθᾶ 
 Ῥτοας, Ίνθή. ἴ16υ Ι:]εἆ ιο Ῥ8βδογος, 119 ἀῑδο- 

Ρὶ65 βαΥ ἰο Ἰῖπι, Ποχο Ἰι]ό ἴλοι Οιαῦ νο β]ια]1 

5ο απᾶ Ῥνορανο, λαοί Όλοι πιαγοδί θαὐ 11ο Ῥ855ο- 
19 νο» Απά Ἰθ βοπᾷοῦῃ {οτι ὑπο οἳ 15 ἀἱδοί- 

Ῥ]6Β, απᾶ παϊζ {ο ΊἼιοπι, ο Ἱπίο ᾖμο οἱ, απἀ 

ο 18η Ῥουχίπο α. Ῥἱΐομον οἳ παίΐου π]] πιοοῦ 

14 γοι: {ο]1ου Ἰήπη. Απά Ἰμοιθυον ο 5α]1 οπίου, 
64Υ {ο Ίο πιαβίευ οἱ Ίο ποιβαο, Τηο Τοασ]ου 
πα), Ἡ  πογο 15 ἐ]ο ρτιθβῦ-οιαη ρου, γιους Τ 5α]1 

15 οαἱ ιο Ῥαββοτου πὶζι 17 ἀἰδοιριοςτ Απά Ίιο 

1] 5λουύ γοιι α 14169 απρΏρου τοσο {πηη]δ]οί ατιᾶ 
16 Ίνορα.οᾶ: λογο Ῥχοραχο {09 Ἡδ. Απά μ9 ᾖ1δοί- 

Ῥ]ος Ἱνουῦ {ονίῃ, απἆ Ο8ΠΠΟ ἠπίο ἴλο οἱ απά 
{ουμά {ήπιας οΥοη 35 Ίο Ἰαᾷ βαϊᾷ {ο {οιη, απᾶ 
Όπου Ῥνηοραχοᾷ {1ο Ρ8ξΡΟΥΟΡ. 

17 Απά ογοπίηο Ἠανίπσ 60Π16, 1ο οοπιθΏ τὴ 

18 ιο ἑπνο]νο, Απᾶ ας ου του]ίπος αἲ ἰαῦίο, απά 

Ίου οαἶπα, 2615 δαἱς, Γνι]γ Τ 6αΥ {ο γοιι, Οπιθ 
οἳ γοι, Ίηο οαἱοίν αντι 1ηθ, ππ]] ἀο]ίνου 1πο πρ. 

19 Απ ἴΊογ Ώθσαι {ο Ὦο βουνο{α1, αμ {ο ϱαΥ ἴο 
ήπια, οηθ ὮΥ οπο, 15 Τὁ 11 απᾶ αποίμεν σαϊζ, 18 

90 112 Απ Ίιο απδιγονοᾷ απᾷ δαϊᾷ {ο ίμοια, Ιέ ἐς 
919 οἱ θ {ποίτο, πο ἀἱρροία πι Ἰηο 11 ἴ]ο 

21 ἀῑδμ. Ἔμο Θοη οὗ πιαη Ἰπᾷθαοῦ ἁορανίαίῃ, ας 16 15 

πλου οοποθ)ηίπο Ἰήπ1: Ῥπί που Το ναί πιαἩ, 
ΏιγοιισἩ Ποπ ο Θοηῦ οὗ πια ἶς ἀο]νοιος αρ, 

Τ6 μα Ῥθυν ροοᾷ {ου ναί πιαὮ, ἰ{ ο Ἰαά πού 

Ῥοση. Ῥοτὴ. 
22. Απά 45 116Υ ποτο ουπα, ἆθρας {οοῖς Ὀνοαᾶ, 

απᾷ Ῥ]οεεοᾷ, απά Ῥνοικο έ, απᾶ ρᾳγο {ο {λοπι, 
28 αιά δαῖᾷ, Ταχο: 5 15 ΤΙΥ Ῥοᾶγ. Απά Ἰο {οοΚ 

Όιο οπῥ, απά οι ο Πας οἴνοι {παπ]ςκβ, 11ο σανο 

24 {έ το Ώλοπα: αᾷ {που α]] ἀναπκ οἳ 15, Απά ιο 

βα1ᾷ {ο ἴἶποπι, Τ]15 15 πι Ρ]ους, ἐιαί οῇ ἴἶνο που; 
205 οονοπαπ{, ἨΠίομ. 15 σος {ου πιαηΥ. ΤντΙγ 1 δαγ 

ἴο Τοι, 1 βἶνα]] ἀπίη]ς πο πιονο ος 1ο {αῖ οἳ {ιο 

νίηο, 1] ἰιαῦ ἄαγ, ον Τ ἀνίπίς 16 που ἵπ {9 

Ἰἠπρᾶοπι οἱ ἄοά. 

260 Απ π]ιοι Ώιογ Ίιαά 5ης ο Ἠγτηπ, ἱ11οΥ πποπῦ 
ου {πίο {μο πιουηύ οἱ 01Υ6β, Απά 6οδς βαϊδ]ι 

{ο {λοπ, Ὑο πή]] αἲ] ἆςδογῷ πο Ες π]ολμό; {ο0 

Τὸ 19 γγ]έου, Τ πνΠ] Επι {ο νο ολερ]ονά, απ ἴμο 

βµαορ 1] Ῥο οοα{ίονσᾶ. ἜῬτπί α[ίον 1 Ίανο 1186Η, 28 

1 π] ϱο Ῥοίονο γοι 1πίο ἀα1169. Ἐιί Ῥοΐον 29 

5α]ά {ο Ἠίπι, Έ]μοισ]ι αἰἱ αἰοπ]ά ἆθβονῦ ἴ1ιθο, γοῦ 
Ί τω] ποῦ. Δπᾶ ἆοδιβ ρα {ο Ἠΐπι, Ἐναιγ 1 90 
5ΕΥ ἴο {πος, ἴ]ιαῦ οι, {ο-άαγ, ουν ἵπ ἐμ]ς πὶρ]ῖ, 

Ῥοΐίονο νο οοοῖς βνα1ἱ οἵου” πίορ, π]ῦ ἄοιγ πιο 

ἠωγίορ. Ῥτῦ 1ο βρο]κο ἴ]λο Ἰπονο γομοπιθπ{]γ, 1 91 

1 πιπδί ἀἷο πι .1ιοο, 1 π] Ὦγ πο πποας ἆσπτ 
ἴσο, Απά 5ο αἱδο 5α1ά ἴπογ αἱ]. 

Απ ΙΙ} οα1ηθ ἴο α Ῥ]ασο παπιοᾷ (αἴιεο- 84 

πΠπο: απ Ἰο 5α1{Ἡ ο 115 ἀῑδοίρ]ος, Θἱ0 νους, 

ΠΠ Τ εἶια]] Ῥνα. Απά ο ἰα]κοῦι π 1η 88 

Ῥοΐου, απά ᾖαπος, απ ἆΦοἱἩ, απά Ῥοραπ {ο ο 

ϱγθαϐ]Υ απιαζοᾷ, απά {1 οἳ απραϊςη, Απά Ίο 94 

Ροϊδ]ι {ο ποια, ΜΥ 5οαἱ 15 αχοθθά(πρ ΒοΥΥΟΥΥ{Η1 

θΥοι {ο ἀθαμ: αγγ Ίσνο απἆ Ἱγαϊομ. Απά δῦ 
Ἀο πνοπύ {ου γανά α 16416, απά {ο]] οἳ έμο ρτοιπᾶ, 
απ Ῥναγοά Όαῦ 16 16 οοτ]ᾷ Ῥο ροββῖϱ1ο, ο Ίο: 

πη]ο]ις ρα5ς ἔνοιη Ἠπ, Απ 1ο δα1ᾷ, Αρμα, Έα- 86 

νου, αἲ] ἠἸήησς αγο Ώοβδῖρ]ο {ο Ίιοο; {αίο απτασ 
Ώς οτρ {991 118: πογοχέμε]οδς, πού Ὑαί Τ αν1]], 

Ῥιῦ πναῦ οι ο. Απιά Ίο οοπιοίῃ απᾶ Ππασί]ι 9Τ 

Όνοπα αἹοορίπο, απᾷ θα10λ {ο Ῥοΐου, ΘΙΠΟΠ, 51ο0ρ- 

οϱύ {μοι} οοι]άςδύ μοι ποῦ παίοα 919 Ίοιι: 

ἡγαίο]ι απᾶ ῥναγ, 1εδῦ ο οπίου ἰπίο ἐπ]αΙ. ΤΠπο 88 

αριγῖο Ἰπᾷσσᾶ ὦ τοαάγ, Ῥαῦ ιο Παβη ἶ5 τγοα]ς, 

Απά ασθίη Ἡο πγουῦ 41ναΥ, απά ριαγοᾶ, βροα]ίπς 99 

Έιο 841ΠἼο πονᾶδ. Απά πλση Ἡδ τοὐανποά, Ἡ9 40 

Εοππᾶ Ίλιοπι Ἱοερίπρ αθαἰη (1ου ὑ]αῖτ ογο5 1ου 

ΊιοανΥ):. απά ον ἸποΥ πού π]ιαῦ {ο 8Π.Ψον 
Ηήτη. 

Απᾶ [ο οοπιοί]ᾗ ο ἡλΙτά ἀππο, απἆ δα {ο 41 

Ώχοπι, Φ166Ρ οἩἳ. 511, οπᾶ Ίο γοιν ορ. Τῇ 1β 

οποισ], ἴ]ο Ίιοιν 16 οοπ1ο: Ῥο]ο]ά, ιο Βου οἱ 

ποπ Ἱς 4ομτοιοί τρ {μίο ο Παπάς οἱ ΒΙΠΠΟΙΒ. 
Ἐήσο, ]οῦ τς ϱο; Ῥε]ο]ά, Ἡο, πο ἀθ]Ιγοιοῦι πιο 42 

πρ, ἶ5 αὐ παπά. 
Απά ἠπιπιοθ]αζο]γ ππ]]ο Ίο τα γοῦ βροαἰΊπο, 48 

οοπιθί}μ ο πᾶας, Ὀοΐπς οἩθ ο{ ἐῑιο ἠπγο]νο, αιιᾷ γγΙ{]ι 

Ἰήπη ο ϱγοαῦ ονοπά 1 ϱΜογάς απά οἱ)», {νοσι 
ιο ο]ϊαί ργοβίβ, απά ιο βο.1Ρ05, οπά ἴ]ιο ο]άεις. 
Απά Ίιο, πγ]ο ἀθΠγοιοά Ί1πι πρ, Πας οἴνου 1θπι 44: 

α αἶρη, βαγίπο, Ἡν μΟΙΙΡΟΟΥΟΣ Τ ϱπα1 11, Όιαῦ 

ἱ ος Ία]κο Ἰπι, απᾶ Ἰοπά ἠίπο θπαγ εαἴἷο]γ. 

Απᾶ γιοι Ἠθ σὀΠ16, ο οί ἸππιοθιαίοΙγ {ο 4ὔ 

μΐπι, απᾶ αϊδ, ΠαρὈῖ, Βαδοῖ; απᾷ Ἰήρεος Πάπα, 
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46 Απᾶ αγ Ἰαἱᾷ ἠναῖν Ἰαπάς οἳ Ἰήπα, απᾷ ἰοοῖς 
Πάπι. 

4ἵ Απᾷ οπο οἳ ορο, πιο είοοά ὮῬγ, ἄναιν 118 
ΒΨΟγά απά Απιοἰο Ί]μο δουγαπί οἱ Ίο Ἠϊο] ριορί 

4δ απ οτί οἱ! ]ής οα.. «Απάᾶ ἆοδ1ς5 απβπονοά απᾶ 

βαἱᾷ {ο ποπ, Ἡαγο γο οοἵἹο οι{ 5 ασαἰηδί α 

1ορρο», πι απονᾶς απ οἶπο {9 Ίαϊκο πο} 
49 1 πας 1 π]ίι γοι ἵπ ἴο {ομφρ]ο, ἐοαοβίπα, 

οπά γο ἴοο]ς πιο πο: Ῥπή ἴο βοηρίανθβ πιδί 

60 Ῥο {α]ῇ]]θά. ΛΑπᾶ ἴἶνογ αἲἱ {ονβοοἷς ήτα απᾶ 

5] Ποᾷ. Απά {λογο {οἱογαᾶ Ίππο οονίαίπ. γουνς 

πηηἩ, Ἠανίπο α παει οἰοῦι ππουπ τουπᾷ ᾖἱ9 
δ2 πα]κοᾷ ὁοᾶψ. απᾶ {ο γοπἈς 11οη {οοῖς λα ανά 

Ίο ἸΙοίί ἰο που οἰοίῃ, απᾶ Πο ἴπνοπι ἴπαπι 
ποκοᾶᾷ. 

6δ Απά ου Ἰοά 6ορις απαγ {ο ἐο μήοῖι Ῥτ{οςί : 

οπᾶ πλ Ἠϊπι ἴἼοτο αβεοπρ]οᾶ αἰ] ο οἶήοί 
δ4 Ῥι]θβίς, απ ἴῑο οἶάσοις, απ Ίο βογῖρθΒ. Απᾶά 

Ῥοΐον {ο]οιτοά Ἠΐπι {1 οἱ, ουοπ Ιπίο {ιο «οοιτ{ 
οἳ πο Ἠ]σῃ ρηθρδῦ: απᾷ Ίο βαΐ πι ιο ο[ῇοοτς, 

ὔὅ απ νγαγπιθᾷ Ἠήτηρο]ί αὖ ἴ]ο ἤνο. Απᾶ ιο οιῖαξ 
Ῥτϊθδίς, απᾶ αἲ] 1ο οοιιοΠ]. βοισ]ιή {ου ΤδβπΙΟΙΥ 
ασαϊηδῦ οοδις {ο Ῥαῦ Ἠϊπι το ἀθαίμ; απᾶ {ουπά 

56 Ἠποπο. 3Τοῦ πΙΑἨΥ ἰοβή[οα {4156Ιγ ασαϊηςέ Ἠάπι, 

στ Ῥαί εμαῖν {οειπιοπίος ἆἱᾷ πού αργοθ, Απᾶ ο6- 

{11 9105 1059, απά {οβ/Ποῦ Πν]δεισ ασαϊηςί 1ή1η, 

ὅδ βαγίηπρ, Ίο Ποανα πι αγ, 1 πΠ] ἀοβίνου ίς 

{οπιρ]ο πια ο πα απάς, απά ση (λῖπ μγου ἄαγς, 
1 πΙ] Ῥιη]ά αποίῃθν πού παίθ πι Ἠαπάς. 

ὤ9 Απά γοῦ πού 6Υοηπ τας, ἀἱά {ιοί {οςΙπιοΠΥγ 
60 8.169. Απά ο Ἠϊσ]ι Ῥρνϊοθῦ γοβο τρ ἵπ Ίο 

π]ᾶβέ, απᾶ αρ]οᾷ 1; οδ1ς, δαγίησ, Απςιγονγοςύ ἐλοι 

ποίμ]πς  ]αῦ ἆο 1αρο ἰοδγ αραἰπδύ ἴ]οο 2 
61 Ῥιας Ἡο πας αἰ]οπί, απᾷ απβποιοᾶᾷ πούήπο. 

Αραϊη 1μθ Ἠἱρ] Ῥτ]οξύ αξ]κοᾷ Ἠΐπι, απᾶ. ραϊᾷ {ο 
μΐπι, Ατὸ ἴλοι ο Αποϊηιοα, ἴο Φοι οἳ ἴῑιαο 

ϐ2 Ῥ]οβεεά 2 Απᾶ ἆ;οδιβ βα]ᾷ {ο Ἰήπι, Ι απ: απᾶ 
Υο πνΙ]] 509 Ίο Φοη οἳ πιαη βἰήηρ αὖ ἴμο τ]α]ιῇ 
Ἠαπᾶ οἳ ιο ΜΙα]ίγ Οπο, απᾶ οοπήπρ ππὶ{ ο 

08 οἶοαάς οἳ Ἠθατοη. Απά Ίο Ἰσὶι Ῥτῖοςί τοπ 

115. οἱού]ος, απᾶ βαϊ(Ἡ, Ππαῦ {μου ποσᾷ ανα 

04 πνο οἳ ππΙίηρββος . Ὑο αγο Ἠοαγά ἴ]λο του]]1πο : 
ψ]αῦ ηπ]ς γα Απά [1ου αἲ] οοπάθπιπος, Ἠήπι 

0 αβ πονίμγ οἱ ἀθαίμ. Απά 6οπιο Ῥθσαη {ο βρῖό 
οἩη. Ἠϊπι, απ ἴο οογο» Ἰής {ασο, απᾷ {ο Ὀοαῦ Πάπα 

ψ](Ἡ Ὠνοῖν Πδίς, απᾶ {ο 5αγ {ο Ἠήπι, Ὦγορ]ος : 

δϱγ,  Ῥη] ος.” ὃ ϱ), Ἡ γλιοῦ πρρθατοίῃ {ο του} 

απᾶ ιο ο[ᾷοσις βἰγιιοῖς Πάπα ση αν οροπ 
Παπάς. 

Απιά αξ Ῥοΐον πας Ῥοἱοι 1η ο οουσ{, ἴἼοτο ϐ6 

οοπιοῦ] οπο οἳ ο ππα]ᾷ-ρουναπίς οἱ 1ο Ἰ]σ]ι 

Ῥνϊορῦ: αιιᾷ ππ]ιου εἷο 5ου; Ῥοΐου πνανπήηρ Ἰήπι- θ1 

Βο]{, 5]ιθ Ιοο]οᾶ οἳ πι, απ βα1ῃ, Τἶοι αἷδο 

παςὺ πι ὦομις οἳ Ναπανο. Ῥπήό ο ἀοπίοά, 08 

εαγῖπο, 1 Ίπποι πο, που ππάθιδίαπᾶ π]αί οι 

βαγοδί. Απά 1ο ποπ ού Πίο Ίο ῥρογο; απά 
Όιο οοοἷς ουού. Απά ο πιαϊά-Βενναπό βοοίπο 69 

πα ασαΊη, οραη Το 57 το μοδα, πο βἰοοᾷ ῬΥ, 
Ἠμίς 15 οπε οἳ ἴλοπ. Απά Ίο ἀοπῖοά ἃ αραίῃ. 10 
Απά α Π[]ο α[ίαυ, .μοβθ, Ίο βἰοοᾷ ῬΥ, βαἱᾶ 
ασαῖπ ο Ῥοΐου, ΦΗΤοΙΥ μοι ανί οπθ οἱ ἴ]οπι : 

{ον μου ανν α ἄαΠ]οαἨ, απά {γ ϱρθεο] αστοσί] 

ἴο ἂ. Ἔτπί ο Ῥοσαι ἴο οἱ118ο απά {ο ΑΥοαΝ, Τ1 

ραγύιρ, 1 ΙκποὺΥ ποῦ Οδ ππα οἳ ]οπα Ύο βροαίς. 

Απ Όιο 5οσοπᾷ πιο ἴ]ο οοο]κ ογοἵν. Απά Ῥοΐου Τὸ 

σα]]σᾷ {ο παϊπᾷ ὅιο ον, πο ὅσοδας οαϊᾷ {ο 
Ἠΐππ, Ῥο[οτο {ο οοο]ς 5ια]] ογοτν ντος, {λοιι αν] 6 

ἄσαιγ 1πο {π]σο, Απ πνμθυ Ίο {λοισ]ῇ οἳ 16, 11ο 

πορῦ. 

ΧΥ.--Ανπο ἹπππαβιαίοΙσ ἵπ ἴμο πιουπίηο, ἴμο 
ομ]οί ρηήοβίς {οο]ς οοιιηδοἱ απ ιο ο]άσις απᾶ 

β014165, απιά νο 'ν]ο]ο οοιποῖ], απ Ῥουπιὰ 5ορις, 
απᾶᾷ σαντῖος Ἠϊπι αἵναγ, απά ἀο]νονοὰ Λάπι πρ ἴο 

Ῥηαίο, Απά Ῥ]αίο αρ]κοᾷ πι, Ατό ιοι ιο 3 
ζῑπο οἳ Ἴμο ζουν Απᾶ ο αΠβδπονίηᾳ, 5αἱᾷ {ο 

πι, Τ]οι 5αγαδύ Μ. Απά ἴμο οῖοί Ῥνϊοδίς αο- ὃ 

οπδαᾷ Ἰήπι οἳ ΠΙΑΠΥ (ήπαρ. Απά Ῥ]]αίο αδἸκοά 4 

μάπα αραἰἩ, βαγΊΠρ, Απβιογοδύ Ίλοι πούππρ 

Ῥομο]ά Ίου πιαἩΥ ἰΠπίπος 11ου ἰορα[γ αραἰβδῦ 

έμθο, Ῥαΐ 6ορ1ςδ απβγογοά πούμίηρ {πλου 5ο ὄ 

ἐμαίῦ Ῥ]]αίο ποπάσνος. 

Νου αἲ έλα {οαβδί Ίο τιδοᾷ {ο χοἶσαςο {ο ἴἶοπι ϐ 
016 Ῥ15ο16Υ, Π0ΠΊβοοΥοΣ 116 αθκοᾶ. Απά Ἱ 
ἴλοιθ παβ οπε παπποί Ῥαταθραβ, Ἰγίπς Ῥουπά 

παν Ἠϊς {α]]οτ-ιπειιγοοπίς, Ίο Ίαά οοπη{- 
ἴαᾷ παιτάος Ἰπ ο ἹηπρανγοθίοἨμ.  Απά ιο 8 

οτογά ουγίας αἱοιτᾶ, Ῥασαμ Το αδ]ς ἠέπι ἐο ἆο α8 
Νο Ἰιαᾷ ογο; ἆοπο Το Ὅοπ. ἈἘῬπί Ῥ]οίο απ- 9 

απονο {μθιη, 5αγ1πο, 1] γο ναί Τ ενα] το- 

Ίσαςο {ο 7ο ἐλο Ιῑπο οἱ πο ᾖουνςῇ (Έου Ίιο 10 
Ἴκηθυν ἰαῦ ἴ]ιο ομίθί Ῥτίθδί5 Ἱας ζο]ίνονος ήτα 

πρ {οπι 6νΥ.) Ῥαΐ ο ομίοί Ῥεϊοςίς οννοά 11 
πρ ο οχοπά, ἰμαῦ Ἡο βοπ]ά ταΐμον τε]θαδο 

Ῥοταρραμ {ο Όιοαι. Απά ῬΠαΐίο αποποιῖπρ 12 
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ασαΐη, βαῖᾷ {ο ἄναπι, μαῦ ππ{]] γο Ἴιοη ὑναῦ Τ 

βΊια]] ἆο {ο ᾖάπι, πλοπα Υθ ο] Ἰίπς οἳ Ίο 
18 ὅοπβδῖ Απᾶ ἴογ ου οιξ ασαῖη, ΟνποΙγ Ἠΐτα, 
14 Ῥαΐ Ῥ]]αίο εαϊᾷ {ο Ίοπι, ΊΤΗΥ, πα οτΙ] Παίι 

πο ἄοποῖ Απά ἴιογ οτ]οᾷ ουζ ἐῑο π1οΥθ οχοοθᾶ- 

16 1πο]γ, Οναοϊγ Ἰήπι. Ἔλον Ῥ]]αῖο Ῥοΐηρ νη]ΐπρ 

{ο βαὐϊδίγ ιν ονοπἀ, το]οαξοά Ῥαγαῦραβ ἐο οι, 

απᾶ ἀα]νονοᾶ τρ 26505, π]οι 6 θά 5οουτροά 

πι, ἰο Ὃο ουιοϊῇος. 
16 ἈΑπά Ἠιο ρο]άϊοις 1οά Ἰήπι απαΥ Ιπῇο Ίο 

Ρα1αοο, πήο]ι 19 έᾖο Ῥνδίοτίππι; απᾶ 1ου οα]]οᾶ 

17 ἰοροίιον ἰμο πποἷο Ῥαπά; απᾶ ιο ο]οβιοᾶ 
μία πι Ῥρατρίο, απᾶ Ὀταιάθᾶ α οτοπη οἱ 

18 ιοιηΏβ, απᾶ "ραῦ 16 αΌοπέ 16 ᾖΛεαᾶ, απᾶ ὮὌο- 

ραπ {ο βα]πύο Ἰΐπι, Έα], πρ οἱ ιο ὧσπε | 

19 Απά {1ογ βπποίο 115 Ἰιοιᾶ ππϊ α τοσο, απά 

αρὶῦ οη Ἠϊπι, απά Ῥοπ]πρ ἐλεῖγ που, ἀῑά του- 

30 οιοποθ {ο Ἠΐπ, Απά π]οηυ Ίο Ἰαᾷ τποσ]κοά 
πα, μου τοοῖς οἱ πο ριρίο {οπι Ἠήπι, απᾶ 

ραῦ 148 οπηΏ ρανποηί5 οπ πι, απά Ἰοᾷ Ἠάπι οαῦ 

91 {ο ογαοῖγ Ἰήπ. Απᾶ (αγ οοπιρθί οπθ ΒΙπΙΟΗ, 

α Ογτοπίαηπ, π]ο πας ραβείης Ὦγ, οοπηίης 1101 
Ένο οουπί1γ, ἐλμο {αίλου οἱ Α]οχαπάθν απᾶ τίς, 

{ο Ῥοα 115 91058. 

25 Απᾶ Όιογ Ὀνίηπς Ἰήπι το α Ῥίασο, αο]ροΐμα, 

πμίο], Ῥοίπο Ιπγουρτοίσϐ, 15, "Δ. ράσο οἳ α ἰα]1. 

98 Απάᾶ ἴἼ6γ ϱανο Ἰάπι ππίπο πηηρ]ος η πγντ] 
24 {ο ἀνπ]ς; Ῥαί Ίο ἀῑᾶ πού χοσοῖνθ Ἡ. Απά πο 

Όιου Ἰαᾶ ογιοϊβοᾶᾷ Ἠ]πι, 11οΥ ρατοᾶ Πϊδ ραν- 

πιοηίς, οιβῄπο 1οἱ5 {ο οσα, πνμαί οαο] ϱ]οι]ά 

25 Ἰακο. Απά 16 παβ πο ήγᾶ ουν, πλου 1οΥ 
26 ογιοϊβαά Ἠ]πα. Απάᾶ Ίο Ἱπδο]ρίίοπι οἱ Μῖβ αοοι- 

βα{1οπ παδ ντ ίοη 0ΥΟΥ Λίπι, ΠἩὮ πα ΟΡ ΤΗΕ 

27 σΡΝΑ. Απ πλ Ἠ1πι νου ονιοΙ{γ {πο 1οῦρουβ, 
οπ6 αὖ 5 τ]σμί παπά, απά {ο οἴμοι αἱ μὶΦ 1ο{0. 

26 Απ ο βοηρίιτο πας {α]ῇ]]σά, πν]]ο]. φαϊθ], 

29 Απᾶ ιο πγαδ πιπιρονοᾶ ση] ΠΒΟΘΑΡΟΥΕ. Απά 

Ώνοςο, ο Ῥαβδδοά Ὦγ, τογ]]οά πι, Ὑαροίπρ 

Ὠιοίν Ἠθαίβ, απά δαγίπο, ΑΠ οι ἴναί ἆο- 

ΒΓοΥοΟΒί Ίο {σπρίο, απ Ῥι]άοδί ὁ ἵπ ἰλπου 

80 ἆάγ5, 5ανο {]γςοιῇ απὀ οοπιο ἆοπη {ΟΙ ἴ]ο 

81 ο1056. 1Π Ἰ]κο Ππαππος αἱδο Ίο οἰῖοί Ρρνϊορίς, 

πιοσ1ης, βαἱᾷ {ο οπο αποἰ]μον πἰζ ἴ]ιο 5ο Ίρος, 
Πο Ραγοᾷ οἴμοι; Ίηήπιδο]ξ Ίο οαπ ποῦ βαγο, 

92 Τιοῦ ἴλο Αποϊηοι, ιο Ἰΐπο οἳ Ἰργαοὶ ο0Ιπο 

δ ο, “ραῦ 10 αροιί Ηέπι.” 

οὗ, " εκα]]-ρ]ασο) 

ἄοπη ποπ ΠΟΠΙ ιο ο1055, ἐ]ιαῦ Ίο πιαγ 500 απᾶ 

Ῥο]ίογο. Απάᾶ {Ἴοδο, πο Ἴνονο ομποϊῇποά υηέ]ι 

ήπια, τοργοασ]μθᾷ Ἰίπι, Απᾶ Ὕποι ο αἰχίι 88 
ποιῦ 68116, ἴιογο γαρ ἆαι]κιοδ οΥοτ ιο Ἡ]ιο]ο 

απ, 11 ιο απ Άσαντ. Απᾶ αἲ ἴ]ο πϊπί] 94 

Άοας 9 οξᾳβ ο]οᾷ πι α Ἰοπᾷ γοίσα, βαγίπα, Ε1οἱ, 

Ἠ]οἳ, Ίαπιπια αρασλμαν]  Ὑ]οἩ, Ῥοΐπς Ἱπίοι- 

Ῥτοίοϐ, 16, ΜΥ οά, πι ἄοᾶ, γΊΥ Ἰιαδί οι 

{ουβα]κοι πιο. Απ 5οπιθ ο{ {Ἴορβο, πο βἰοοᾷ 86 

Ὦ}, Ἠοανίπο 14, βαἱᾷ, Ῥο]ο]ᾶ, Ίο οα]]οί]ι 151141. 

Απάοπο χαΏ απά Π]]οά α 8ροΏρο γζ]ῃ γίποραν, 6 

απᾶ πνπαίηρ {έ οἩ ο τουᾷ ϱαγθ Ἰήπι ἀγ]η]ς, βαΥ- 

πα, Ῥοχῦθατ; Ἰοῦ τς 566 γοί]ου 1]]α] γη] 

60119 1ο Ί8]κο Ἠΐπη ᾖουγη. 

Απᾶ οἆαβι αἰοίπο α Ἰοπᾶ ο οχρἰταα, δΊ 

Απά ιο γαῖ] οἳ νο {οπιρίο σας τοπί ἵπ νο, ὃδ 

Ίγοπι {ορ {ο Ῥοΐίοιι., Απ γ]ιοη ιο οοπίητίοι, 59 

ἨἩο βίουά ὮΥ οὖος ασαἰηδέ Ἰΐπι, 5.1 {μαΐί Ἡο 
ου]οά οπῦ 6ο, απᾶ οχρἰγοᾷ, Ίο ραἰᾶ, Τγα]γ Ειίς 

ΠΙΑ Ὑα8 πο Θοη οἱ ἄοά. Τπανο πονγο αἱδο 40 

ποπιοΏ Ἰοοίίπς ο, {αν οϐ, απποπο οι Ί8 

Μαιγ ἩΜαράαιοπο, απᾷ ἨΝἴατγ {ο πιοῖμον οἳ 

«/Π10Ψ {ο γοιησον, απᾶ οἳ ὧφο565, απά Βα]οπιο; 

ο 86ο, λε ο Ίνα ἵπ ἄα]]σο, {ο]]οιγοί 41 
Ἠπι, απᾶ πηπἰδέονοᾶ {ο Ἰήπα; απά πΙςΠΥ οἴ]ου 

ΨΓΟΙΠΟἨ, Ίο οαΠ1Ο τρ δι Ἠ]πη {ο ὀογδα]οπῃ. 

Απά πού’, εγοπίπο Ἰαγίπο 60Π10 (5ίποο 16 Ίνας 49 

Ώιο Ῥγοραναί]οη, (λαοί 15, ἴιο ἄαγ ἸῬοίογο ιο 

βαρρα(Ἡ), ο οβδρ] οἳ Απἰπιαΐισα, απ Ποποταῦ]ο 48 

6ο ΙἨΡΒΟΙΟ1, Ίγ]1ο Ππ1β6]{ αἱδο πας πγαϊίίησ {οΥ ἐ]ιο 

Ἰππρᾶοπι οἳ ἄοά, σαι απᾶ που Ίπ Ῥο]ά]γ 

νο Ῥ]αίο, απάἆ αβ|κοᾷ {ου ἴμο Ῥοᾶγ οἳ 6ορι. 

Ἀπά Ῥή]αίο πνοπάσνεά {ιαῦ 1ο Ίνας αἱτοαάγ ἀθπᾶ: 44: 
απᾶ οα]1πο {ο ᾖάπι ιο οοηίανῖοη, 11ο ἰπᾳιήνοᾶ 

οἱ πι Ὑλούλον Ίο Πα Όσοι πουν 1οπρ σας, 

Απά π]οη Ίο Ίσπου {έ Ώοπι ἐᾖο οοπίαχΊοἩἨ, 11ο 40 

8.ΥοΟ Ίο Ῥοάγ {ο 6οβορμ, Απά Ἰθ Ῥουσ]ή ῄπο 46 

Ἠπο, απά {οο]ς Ππ ἄοσπ, απ νταρροά μήπι {η 

Ὅιο πο, απᾷ Ἰαϊᾷ Ἠϊπη 1η ας {οΠ1Ρ, ἸΥΠΙον Ίνα 

Ἰοπη ουῦ οἳ α 1οοῖς, απᾷ γο]]οά α 5ίοπο {ο ο 

ἄοοι οἳ ο ἴοπρ, Απ Μαιν Μαράαίοπο απά 41 

ΜατΥ λα πιοί]ιο οἳ 98ο βαν Παιο Ίο Ίνα 

αἱ. 

γ].--ΑΝὈ δη ο βαρραι πας Ῥαδί, 
Μαγγ Μαράα]οπο, απά αγγ : ἐο πιοίλο οἱ 
241165, απά Ῥα]οπιο, ας Ῥοιρ]ί οποοῦ βρίοσθ, 

ειαῦ ἴπου πηρ]6 οοιιο απἆ αποϊπὀ Ἰήπ. Απά 
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Υ6ΙΥ 6Ω11Υ, οἩἳ Ίο Πνδί ἆαγ οἳ ἐἶο πθοῖς, ἐοΥ 

ὃ οαπιο {ο ὅ]ιο {οι1β, αὖ ιο τἰθίηο οἱ {16 απ: απά 
Ί19Υ δυο Ρδαγῖηρ 4ΠΙΟΠΡ {Ἠοιδο]γος, Πο πΙ] 

χο]] αΊναγ ἴ]ο δίοπο {ου π5 {9ο1π ο ἆοου οἳ ιο 

4 οι) Ὦ (απά Ιοο]4μο πρ, {ου 5.1 Όλλαί {πο 5ίοπο 

Ἠαᾶ Ὄθου νο]]οᾷ αἵγαγ)) {ου 16 Ίπαβ ΥουΥ ϱυθς, 

ὅ Απᾶ οπίονῖηρ Πίο ἴπο 1οπ0, {16Υ εαὶ ο Υοπης 
11} δη αὖ Ίο τοῦ βᾷο, οἰοῦιοάᾶ ἵπ α 

ϐ 1οηρ νέο 1οῦο; απᾶ {πογ ποιο ἐθγν]μοά. Απά 

Ἰθ βαϊδμι {ο Ίλοπι, Βο πού ἰογμῇθς: Υο βοο]ς 

ἆοδ15 ο{ Νασανοίλ, πν]ιο Ίνας ογιιοϊῇος; Ίο Ἰμαῖ]ι 

ΤΙΒΟΠ, Ίο ἶ5 ποῦ Ίογο: Ῥομοίά ο ρ]ασο γ]ιονο 

Ἰ πο Ἰαιᾶ Ἠϊπι, Ῥπαΐ ρο, ἰα]] 15 ἀἰβοίρίος, απᾶ 

οβροοϊα]γ Ῥοΐον, Ἡοε σοεΏι Ὀοείουο γοι Ιπίο 

(.αἱ]σ6ο: ἴ]ονο Υο ΙΙ] 8οο Πῖπι, αξ ο βαϊά {ο 
ὃ γοι. Απά ον 'νοηί οί, απᾶ Ποά {ποπ {1ο 

ἲοιηΡ 7 Του ὑγοπιρ]]πς απᾶᾷ απιασοπιοπί ]ᾶ 5οἱοὰ 

Όιοτη, απά Που βαίά ποὐλίπς {ο αΏγ οπο; {ον 

{16 πνοιο α[ναῖά. 

9 Νου εδ Παγῖπρ 11661 ΘΗ11Υ, οηἳ ο Πταί 
ᾷαγ οἱ νο ουῖς, αρροαχοᾷ {χ5ὺ ο Μανγ Μαρ- 

ἄα]οπο, οαῦ οἳ πἩοη) Ἱο Ἰαα οαδῦ 6ούοη 4οπιοῦβ. 

10 91ο γγοπὲ απᾶ ἰο]ᾷ ἴλοδο, π[ο Ἠαᾶ οσοι σηζ] 

11 Ἰΐπι, α5 {16 πηοπγποᾶ απᾶ Ὑορί. Απά ἴπογ, 

ἨΥἨΘη {Που Ίθατα ἰωῦ 1ο γγαβ αἱνο, απά ]ιαά 

Ῥοεηῦ. 566π ὮΥ Ἰθυ, Ώομοτοά πού. Α/ογ ἐἶναί, ο 19 
αρρθαγοᾶ Ίπ αποίΏθς {ΟΥΠΏ ἴο ἴπο οἳ δι 38 
116Υ ποιο πα]κίπο, βοΐπρ πο Ίο οοιπγ. 

Απᾶ Ί1ογ γγθπί απᾶ {ο]ιά ἄν {ο ιο γοςδί: ποϊ]ου 19 
ἆἷά ου Ῥο]ίθυο λοπι, Αἰοππγατᾶς ο αρροατοᾷ 14 
{ο ιο οογοῃ, 8 116Υ τοσ]ποᾶ αὖ ἰαθίθ, αιιά 
πρρταϊᾶοᾶ πθιι {ου ον ππρε]1θί απᾶ ορθίπαογ 

οἳ Ἡοανῦ, Ῥθσαβιβο 11ιοΥ Ῥομογοᾶ πού {1ο56, πο 

λα 5οος. Ἰ1πι, αἴίου Ίιο Ίνα τἶδοι. Απ Ίο ραῖά 16 

Ίο Ἴμοπι, 4ο Ἱπίο αἱ ο ποτ]ᾶ, ῬιομοὮ Ίο 

βοβρε] {ο οΥοῦΥ ογθαίατο. Πο ναί Ῥο]ονοίι 16 

απά ἶς Ἰωπηουδος, ια] Ῥο οατος, Ῥαῦ πο ὧαί 
Ῥομονοί] ποῦ, βλα]1 Ὦο οοπᾶοπιποά: Απά ἴιορο 11 

βἱρῃς Ε]α]Ι αοοοπΙΡαἩΥ ΊἼοδο, Ὑ1ο Ῥομστθ; ἵπ 

ΠΙΥ ης 1ου βα]] ομδὺ ου ἄοπποηβ» ἴπ6γ βἱια]1 

6ροα]ς πι πεπ {οηριθς; 11ο Ε]ια]1] ἰακο τρ 18 

βουρθπί5; απᾶ ΙΓ ου ἀνίη]ς αΏΥ ἆθαᾶ]γ πρ, 

16 5Ί1α]] πού Πατ ἴλοπι αἲ αἲ]; {λογ 5]α]] Ίαγ 

παπᾶς οἩ {1ο αἷοῖς, απά {1ογ ϱια]] 19σοΥο». Βο 19 

Όλοι, α{ἴου πο Ἱονά Ἰιαά βροκοη {ο έλοπι, Ἡθ 
πας Ί9]οι πρ Ιπίο ἈραγοἨ, απᾶ ϱαῦ αὖ ηιο το] 

λαπᾶᾷ οἳ ἀἄοά. Απάᾶ Τι πεπό {οτία, απᾷ 20 
Ῥτοσσ]οᾶ οΥαῦΥ Ἰλονο, Ἠιθ Τιονᾶ πνοτ]απρ σπιν 

ἑλοπι, απᾶ οοπηἩγπιῖπς ιο ποτᾶ, ἰμτοιρ] {ο 

αοσοπαραυγίησ βἱρης, 
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